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Abstrakt 

Starenvik Curman, Gabriella: ”Music provided a place of intimacy and trust. It 
goes where words alone cannot.” En litteraturstudie om sorgeprocesser och 
musikterapi. 

Uppsats 15 hp inom ramen för magisterprogrammet i Musikpedagogik med 
inriktning musikterapi vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 

Uppsatsens syfte har varit att genom litteraturstudier undersöka hur man som  
musikterapeut möter människor som drabbats av förlust och sorg. 
Frågeställningarna har fokuserat på hur musikterapeuter arbetar med människor i 
sorg, på vilket sätt musikterapi kan hjälpa till i sorgearbetet och vad som är 
hjälpsamt i den musikterapeutiska processen. Med ett hermeneutiskt synsätt har 
litteratur, till övervägande del i form av studier och fallbeskrivningar, studerats. 
Flera begrepp förklaras såsom förlust, sorg, sorgprocess, komplicerad och 
kollektiv sorg samt trauma. Hur en sorgbearbetning vanligtvis ser ut skildras 
även. Till olika sorgbegrepp kopplas musikterapi och i själva litteraturstudien ges 
exempel på hur man arbetar musikterapeutiskt. 

Studien visar på att musikterapeuter arbetar med människor i sorg på en rad olika 
sätt. Man vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna och musikterapi ges 
både individuellt och i grupp. Såväl receptiva som expressiva musikterapeutiska 
metoder används. I verbala och skriftliga utvärderingar har klienter skattat 
musikterapi som verksamt i ett sorgearbete. Klienter har upplevt att de i musik 
kan uttrycka de känslor de har kring en sorg på ett kreativt sätt och att det 
fungerar väl då det ibland är svårt att sätta ord på dessa känslor. Att arbeta med 
songwriting med ungdomar i gruppterapi har visat sig ge särskilt goda resultat. 
Musikterapi har ett brett användningsområde inom sorgbearbetning för människor 
i alla åldrar, då alla studier visar på minskade sorgreaktioner efter genomgångna 
musikterapeutiska interventioner.  

Sökord: musikterapi, sorg, sorgbearbetning 
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Abstract 

Starenvik Curman, Gabriella: ”Music provided a place of intimacy and trust. It 
goes where words alone cannot.” A literature study on the grieving process and 
music therapy. A study carried out within the context of the Master program in 
Music Education, profile Music Therapy, at the Royal College of Music in 
Stockholm. 

The purpose of this study was to investigate what could be found in literature 
about how music therapists work with grieving clients who have suffered a loss. 
The focus has been on how music therapists work with grieving clients, how 
music therapy can be helpful in the grieving process and what elements of music 
therapy are helpful. The reviewed literature consists of books, studies and case 
reports. Concepts such as loss, bereavement, grief, the grieving process, 
complicated grief, collective grief and trauma are explained. What the grieving 
process usually means for most people is also given attention. In this study music 
therapy is linked to these diverse concepts of grief. 

The study shows that music therapists work with grieving people in numerous 
ways. The work involves both children, adolescents and adults in individual and 
group music therapy. Both receptive and expressive music therapeutic methods 
are used. By letting the clients evaluate the process it becomes clear that they all 
find music therapy an effective tool in addressing grief and working through the 
grief process. In music they can express their feelings in a creative way which is 
helpful since grief can leave you short of words. The use of songwriting seems to 
be a most particularly effective method for adolescents, especially in group 
therapy. In working through grief, music therapy can be successfully used with 
people of all ages, since all of the literature reports that music therapy 
interventions reduce grief symptoms. 

Keywords: music therapy, grief, bereavement, loss. 
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Bakgrund 

Alla människor kommer någon gång i livet att drabbas av förluster och sorg över 
dessa förluster. Redan som små barn tränas vi i hantera livets små förluster och ju 
äldre vi blir desto fler förluster råkar vi ut för. Detta gäller naturligtvis även mig 
själv. Mitt under pågående skrivprocess av den här uppsatsen blev jag dessutom 
sjukskriven då jag behövde göra en handoperation. Jag fick ånyo personlig  
erfarenhet av det som är ämnet för uppsatsen, nämligen förlust och sorg. Min  
förlust var kopplad till en begränsning av en fysisk förmåga och min sorg över 
denna förlust tog det ett tag att både se och erkänna. Samtidigt fick jag erfara  
vilken kraft musiken besitter och hur mycket glädje den kan skänka när jag väl 
kunde ta upp pianospelet igen efter operationen. 

Inledning 
När vi tänker på en förlust tänker vi vanligtvis på när en nära anhörig dör. En  
förlust kan dock innefatta mycket mer: förlust av arbete genom arbetslöshet eller 
pensionering, förlust av maka/make efter skilsmässa, förlust av trygghet till följd 
av mobbning, eller som tidigare nämnts, förlusten av hälsa eller fysisk förmåga, 
för att nämna några. Oavsett anledning till stora, livsavgörande omställningar,  
reagerar många med sorg och efter sorgereaktioner följer vanligtvis ett 
sorgearbete. Som Svenska Institutet för Sorgbearbetning uttrycker det: ”Vi 
definierar därför sorg som en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en 
förändring av ett välkänt livsmönster” (Magnusson, 2012, 3). Många  
människor klarar av detta sorgearbete utan professionell hjälp medan andra 
behöver stöd och vägledning. Musikterapi har visat sig vara en terapiform som  
antingen på egen hand eller som en kompletterande terapi, kan användas i  
sorgbearbetning. Citatet i titeln får illustrera hur musik kan ha terapeutiska 
kvaliteter. Det kommer från en kvinna som förlorade sin make i terrorattacken 
mot New York den 11 september 2001 och som deltog i en musikterapeutisk 
workshop med andra drabbade. 

I denna uppsats kommer jag att redovisa aktuell, relevant litteratur, studier och 
fallbeskrivningar som behandlar just förluster, sorg och sorgbearbetning kopplat 
till musikterapi. Frågor som ställs är bland annat hur musikterapeuter arbetar med 
människor i sorg, hur musikterapi kan vara hjälpsamt och vad i musikterapi som 
är verksamt. Grundläggande förklaringar av begreppen förlust, sorg och  
sorgbearbetning ges också för att lägga grund för vad begreppen innebär, hur man 
kan ta sig an dem och mer specifikt hur man kan arbeta med begreppen i det  
musikterapeutiska rummet. I begreppet trauma finns även sorg och därför ges det 
ett visst utrymme i uppsatsen.  
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Musikterapi  
Följande är en ny definition av musikterapi, hämtad från Förbundet för  
Musikterapi, enligt World Federation of Music Therapy: 

Musikterapi är en professionell användning av musik och dess delar som en  
intervention i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer, 
grupper, familjer, eller samhällen som försöker att optimera sin livskvalitet och 
förbättra deras fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektuella och 
andliga hälsa och välbefinnande. Forskning, praktik, utbildning och klinisk  
utbildning i musikterapi är baserade på professionella normer enligt kulturella, 
sociala och politiska sammanhang. (WFMT, 2011) 

Genom historien har musik tillskrivits en rad olika läkande, stärkande och helande 
egenskaper och musik har använts i ett terapeutiskt syfte i tusentals år. Genom 
arkeologiska fynd och skrifter från antiken har man sett att musiken hade en  
central plats i människors liv och särskilt i koppling till sjukdom och hälsa. Man 
ansåg även att kropp och själ hängde ihop och att det gick att stärka själen genom 
att ägna sig åt diverse kulturella verksamheter (Ruud, 2001). Under 1600-talet 
fick affektläran fäste då man ansåg att olika intervall hade olika påverkan på 
människan. Affektläran följdes av teorin att sjukdom föranleddes av själslig 
obalans som kunde behandlas musikaliskt, förklarar Ruud (2001). Sandell (2013) 
berättar att i takt med att den naturvetenskapliga livsåskådningen blev starkare 
under 1800-talet började synen på musik som påverkansfaktor på människan att 
minska men den tillskrevs fortfarande kvaliteter som lugnande och lindrande. 

Musikterapi så som vi känner den idag utvecklades under mitten av 1900-talet. 
Sett ur dagens perspektiv kan musikterapi som disciplin förklaras på följande sätt: 

As a fusion of music and therapy, music therapy is at once an art, a science, and 
an interpersonal process. As an art it is concerned with subjectivity, individuality, 
creativity, and beauty. As a science, it is concerned with objectivity, universality, 
replicability, and truth. As an interpersonal process it is concerned with empathy, 
intimacy, communication, reciprocity, and role relationships. (Bruscia, 1998, 10) 

Idag finns sex etablerade modeller av musikterapi som används världen över 
(Trondalen & Bonde, 2012): 

Analytiskt Orienterad Musikterapi (AOM): en psykodynamisk metod som bygger 
på improvisation och samtal mellan klient och terapeut. Det musikaliska samtalet 
bygger ofta på spelregler eller teman som efteråt diskuteras verbalt. Fokus ligger 
på att hitta det som stärker klienten.  
Kreativ Musikterapi (CMT): även kallad Nordoff-Robbinsmetoden efter dess 
upphovsmän. Ursprungligen utvecklades modellen för barn med olika typer av 
funktionsnedsättningar och/eller inlärningssvårigheter. Med åren har modellen 
kommit att inbegripa fler grupper av klienter än enbart tidigare nämnda. Nordoff 
och Robbins myntade begreppet ”music child” (Trondalen & Bonde, 2012, 47) i 
vilket  man ansåg att alla människor har en inneboende känslighet för musik. 
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Musikaliskt inbegriper modellen vanligtvis vokal och instrumental improvisation 
och man eftersträvar en varm relation mellan klient och terapeut.  
Kognitiv Behavioristisk Musikterapi (CBTM): i denna modell läggs huvudvikt 
vid att genom musik, förändra eller modifiera ett icke-önskvärt beteende. Ett 
beteende kan bland annat ha emotionell, psykologisk, motorisk eller kognitiv 
koppling. I de musikaliska interventionerna är en fast struktur viktigt och 
musikens roll är att facilitera förändring.  
The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM): kärnan i denna modell 
är musiklyssning till utvalda musikaliska program. Programmen kan fokusera på 
särskilda känslotillstånd och/eller behov och anses främja inre bilder. Vad klienten 
sett och känt under musikresan uttrycks sedan på andra kreativa sätt som 
exempelvis genom målning eller i en dikt. Sessionen avslutas med ett verbalt 
samtal där klientens egen tolkning har företrädesrätt. Modellen utvecklades av 
Helen Bonny i arbetet med klienter inom psykiatrin. Idag används den inom en 
rad områden, inte minst inom självutveckling.  
Benenzon Music Therapy: utvecklades i Argentina av Rolando Benenzon som var 
både kompositör, musiker och psykiater. Modellen har influerats av olika 
psykoterapeutiska och psykologiska teorier och begrepp. Musiken används bland 
annat för att få klienten att slappna av, frigöra sig från stress, bli observant på sig 
själv och på terapeuten. Detta för att främja kommunikation som kan utmynna i 
en musikalisk dialog mellan klient och terapeut. Modellen utvecklades i 
Benenzons arbete med personer med autism, komatösa patienter och patienter 
med högt blodtryck.  
Community Music Therapy: som terapiform har existerat i ett femtiotal år och har 
sitt ursprung i USA. En musikterapeut arbetar med klienter antingen individuellt 
eller i grupp men samtidigt med samhället i en större kontext. Klientens plats i 
samhället och samhällets plats hos klienten samspelar och ligger som en 
bakgrundsfond till terapin förklarar Bruscia (1998). ”It aims to engage directly 
with problems and possibilities of music and health in society” (Trondalen & 
Bonde, 2012, 51). I denna musikterapeutiska modell finns inga typiska tekniker 
utan den ser till vardagliga sammanhang och hur människor använder musik i 
denna kontext. Sambandet mellan människors utveckling, hälsa, sociala 
förändringar och sociala sammanhang är typisk för Community Music Therapy, 
förklarar Trondalen och Bonde (2012). Dess definition har med åren breddats och 
är fortfarande under förändring.  

Health musicking 

Begreppet health musicking förekommer ibland i samma sammanhang som 
Community Music Therapy och tvärtom. Det kan förklaras på följande sätt: 

”can be understood as the common core of any use of music experiences to 
regulate emotional or relational states or to promote wellbeing, be it therapeutic 
or not, professionally assisted or self-made” (Trondalen & Bonde, 2012, 40). Det 
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handlar om samhället i stort och individen i samhället och hur musik används i ett 
hälsofrämjande syfte där både individens och samhällets utveckling, skapande, 
värderingar med mera står i fokus, förklarar Trondalen och Bonde (2012). 

Syfte  
Syftet med uppsatsen är att genom litteraturstudier undersöka hur man som  
musikterapeut möter människor som drabbats av förlust och sorg. 

Forskningsfrågor 

1. Hur arbetar musikterapeuter med människor i sorg? 

2. På vilket sätt kan musikterapi hjälpa till i sorgearbetet? 

3. Vad är verksamt i den musikterapeutiska processen? 

Vetenskapligt perspektiv 

Jag har inspirerats av en hermeneutisk ansats i studiet av litteraturen som använts 
i uppsatsen på grund av hermeneutikens betoning på tolkning och förståelse. Min 
egen förförståelse sätter även den sin prägel på materialet, allt enligt 
hermeneutikens principer. Förlust, sorg och sorgbearbetning är djupa existentiella 
ämnen där det inte finns några fasta svar, inget rätt eller fel och en sorgeprocess är 
högst individuell. Inte bara för litteraturen som berör ämnet utan även för ämnet i 
sig synes det hermeneutiska förhållningssättet mest lämpat. 

Hermeneutik 
Inom hermeneutiken är orden tolkning och förståelse två centrala begrepp. Kvale 
och Brinkmann (2014) förklarar att en hermeneutisk tolkning har intentionen att 
få en aktuell och valid uppfattning av en texts mening. Frågor man ställer sig med 
en hermeneutisk ansats är exempelvis: vad uppenbarar sig och vad betyder det? 
För att nå en fördjupad förståelse för det som undersöks behöver man sätta in det i 
sitt sammanhang. Man lägger således stor vikt vid att ta hänsyn till bakgrund och 
sammanhang i vilket det som ska tolkas härrör från. Dessa sammanhang kan vara 
sociala, ekonomiska, mänskliga, kulturella, historiska, religiösa med flera. Genom 
att göra detta ökar möjligheten till förståelse för det man vill tolka. Man tar också 
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med i beräkningen att även den som tolkar har sina erfarenheter med sig, som 
påverkar det som tolkas, så kallad förförståelse. Just förförståelse och förklaring 
är de två andra kärnbegreppen inom hermeneutiken (Ödman, 2004).  

Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder att tolka, att förkunna. 
Hermeneutisk tolkning har använts sedan renässansen och då specifikt inom  
bibeltolkningen inom protestantismen och i studiet av antikens klassiker  
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Ursprungligen fokuserade alltså hermeneutiken på 
tolkning och förståelse av texter och företrädesvis religiösa och juridiska  
texter. Med åren har begreppet text kommit att även omfatta såväl litterära texter 
som avhandlingar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Den hermeneutiska cirkeln 

Lite förenklat kan man säga att man inte kan förstå delarna om man inte sätter 
dem i samband med helheten. Vänder man på det, består just helheten av delarna 
och kan inte förstås om man inte förstår delarna. Detta brukar kallas för den  
hermeneutiska cirkeln. Vissa föredrar att istället för cirkel, prata om den  
hermeneutiska spiralen (Alvesson & Sköldberg, 2008) då en cirkel kan  
misstolkas som sluten: att man kommer fram till samma punkt som man startade 
ifrån. En spiral kan ses som hela tiden på väg, uppåt eller nedåt, där förståelsen 
ständigt fördjupas och där alla delar hänger ihop med varandra och med helheten. 
I takt med detta är förståelsen i konstant förändring och man går vidare och kan 
inte gå tillbaka till en punkt man redan passerat (Ödman, 2004). 

Tillvägagångssätt 
Då uppsatsen ställer frågor om hur musikterapi på olika sätt används i  
sorgbearbetning är metodvalet för litteraturstudien att ha ett kvalitativt perspektiv.  

Kvalitativ metod har ett fokus på det humanvetenskapliga och som namnet  
indikerar är det humanvetenskapliga perspektivet intresserat av människan och 
framförallt dess upplevelser. Som alternativ till kvalitativ metod finns kvantitativ 
metod som traditionsenligt har använts mest inom naturvetenskapen, med djupare 
fokus på biologiska perspektiv (Langemar, 2008). Oftast har man förknippat  
studier av människans beteende till kvantitativ metod men det kan studeras med 
en kvalitativ blick. Det man då fokuserar på är vilken innebörd ett beteende har 
och hur man kan förstå och förklara beteendets mening. Ett beteende kan studeras 
både med fokus på hur det yttrar sig utåt mot andra människor men även hur det 
upplevs inåt, förklarar Langemar (2008). 

Det kvalitativa perspektivet är enligt Langemar (2008) användbart i studier av 
sociala strukturer till exempel vad vi säger och hur vi agerar omedvetet och även 
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vad gäller implicit kunskap; vilka normer gäller och hur förhåller vi oss till dem? 
Finns det kulturella skillnader som vi eventuellt omedvetet uppmärksammar?  

Enligt Langemar (2008) är skälet till att sociala strukturer, processer och  
upplevelser fungerar bra att studeras med kvalitativ metod, att ”…de har  
egenskaper som skiljer sig från materiella processer som till exempel  
fysiologiska” (Langemar, 2008, 42). De egenskaperna är vanligtvis komplexitet,  
kontextberoende, föränderlighet och subjektivitet. 

Komplexitet: omständigheter i företeelser hänger ihop med varandra och 
orsakssammanhangen kan synas vara oklara. Kvalitativ metod fokuserar här 
hellre på helheten. Komplexa fenomen kan handla om hur vi människor 
samspelar, om sociala relationer och gemenskap samt om sammansatta 
psykologiska fenomen som känslor av svartsjuka eller stress (Langemar, 2008). 

Kontextberoende: vi behöver sätta in beteenden eller upplevelser i ett 
sammanhang för att det ska bli förståeligt. Här gör Langemar (2008) en koppling 
mellan kontexten och den hermeneutiska cirkeln; vi kan inte förstå helheten utan 
dess delar och inte delarna utan att tänka på helheten och att vår förståelse och 
förförståelse påverkar hur vi gör ett sammanhang begripligt. 

Föränderlighet: ingår i beroendet av kontext. Sociala strukturer, relationer och 
upplevelser förändras över tid (Langemar, 2008). 

Subjektivitet: Det som studeras är koncept som människan skapat, som kärlek, 
samarbetsförmåga, stress, ångest med flera och är i den meningen subjektiva. 
Man skiljer på reellt och nominellt definierade subjektiva begrepp. Till de reella 
definitionerna räknas sådana företeelser som vi inte kan påverka eller tolka, som 
längd, temperatur eller hjärtfrekvens. Nominellt definierade koncept kan ha 
varierande betydelser för både olika personer och i olika samhällen och kulturer 
(Langemar, 2008). Stress är ett exempel på något som kan definieras på båda  
sätten; känslan av att vara uppe i varv och den rent faktiska utsöndringen av 
stresshormoner.  

Urval av litteratur 
För att söka litteratur, artiklar och studier inom ämnesområdet för denna uppsats, 
gjordes dels en digital systematisk sökning som innefattat sökningar på Google, 
Google Scholar och i databaser tillgängliga på Kungl. Musikhögskolan i  
Stockholm och Stockholms Universitet.  

Sökord har varit: musikterapi, sorg, sorgbearbetning. Litteratur har även sökts 
efter på biblioteket på KMH, i Stockholms stad, Järfälla kommun och på MPS-
Handbibliotek. Bedömningsgrunder som relevans och aktualitet har legat i 
förgrunden för urvalet av litteraturen. Detta har lett till att det mesta av litteraturen 
är publicerad under 2000-talet. De undantag som emellertid finns har inkluderats 
efter nogsamt beaktande. Det kan handla om dess relevans till ämnet, svårigheter 
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att få tag i senare publicerade upplagor eller att senare utgiven litteratur har utgått 
från förlaget och därmed inte gått att hitta. Av de artiklar och studier som är 
undersökta är flertalet publicerade i renommerade musikterapeutiska tidskrifter. 
De uppsatser som är skrivarbeten på kandidat- magister- eller masternivå av andra 
musikterapistudenter och som är inkluderade, har efter noggrann genomgång 
konstaterats vara relevanta för denna uppsats ämne. 

Viss litteratur kan ha fångat mitt intresse trots att den vid en första anblick kanske 
inte haft en omedelbar koppling till mitt ämne. Vid närmare läsning kan den trots 
allt ha visat på intressanta aspekter där ämnet för denna uppsats ändå berörs och 
på så vis kvalificerat sig i urvalsprocessen. Annan litteratur kan vid en närmare 
granskning ha förkastats då kopplingen till sorg och/eller sorgbearbetning och 
musikterapi varit för liten.  

Analysprocess 

All litteratur har lästs igenom noggrant vid flera tillfällen då man genom att  
återkomma till en text fördjupar sin förståelse av materialet. Kontinuerliga  
anteckningar har förts där viktiga partier har noterats vilket har varit ett viktigt 
moment i genomgången av materialet då det underlättat både förståelse och  
analys av texten. I analysprocessen i denna litteraturstudie finns även den  
hermeneutiska cirkeln där helhet och del hänger ihop och bara kan förstås i  
relation till varandra och där jag bär med mig min egen förförståelse in i tolkning 
och analys. 

Trovärdighet 

En god trovärdighet har eftersträvats i alla led i uppsatsen, inte minst i 
litteratururvalet och i analysprocessen. Langemar (2008) poängterar vikten av 
forskarens transparens i bland annat processen och i sitt förhållningssätt. Genom 
att därtill låta urvalet av litteratur styras av uppsatsen syfte och frågeställningar är 
en bidragande faktor till uppsatsens validitet; att den undersöker det som ska  
undersökas. 

Etiska överväganden 

De studier och fallbeskrivningar som undersökts i denna uppsats har genomförts 
och framställts av andra än jag själv. Inom detta material har dock de personer 
som genomfört studierna eller berättat om terapiprocesser med klienter, nogsamt 
redogjort för hur de tagit etiska överväganden i beaktande. Ett exempel på detta är 
att klienter avidentifierats såvida inte de själva gett sitt godkännande att nämnas 
vid sitt rätta namn. Det har även beskrivits hur deltagare fått utförlig information 
om den studie de deltar i och att de deltar frivilligt. Deltagaretik är oerhört viktigt 
och i Sverige har vi krav på bland annat informations-, samtyckes-, 
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konfidentialitets- och nyttjandekrav (Langemar, 2008). Av den undersökta 
litteraturen kommer allt material från andra länder än Sverige. Vid genomgången 
av litteraturen har det i min mening tagits etisk hänsyn som  
motsvarar de krav som vi har i Sverige och jag bedömer således att de etiska  
beaktanden som tagits är tillfredsställande.  

Förlust, sorg och sorgbearbetning 
Nedan följer en redogörelse för begrepp inom ämnet förlust och sorg. Denna  
redogörelse ger en bakgrundsbild av och större förståelse för vad  
människor kan ha gått igenom, när själva litteraturstudien med musikterapi  
kopplat till sorg presenteras längre fram. I allmänhet är det sorg efter dödsfall som 
avses i redogörelsen. 

Vad innebär en förlust? 

Förluster är något allmängiltigt för alla människor i det att vi alla råkar ut för dem 
förr eller senare. En förlust kan vara förhållandevis liten och till synes obetydlig, 
som ett förlorat schackparti. Denna uppsats berör dock de förluster som är större 
eller till och med massiva. Förluster kan handla om att förlora någon genom  
dödsfall eller genom en skilsmässa; en förlust av arbete eller anställning som i sin 
tur kan leda till förlorad inkomst och förlorad samhällsstatus; en förlust av god 
hälsa genom en förlust av en tidigare förmåga eller kapacitet; en förlust av fysiska 
ting till exempel genom stöld eller brand; att förlora livets glädjeämnen på grund 
av en djup depression. Listan kan göras lång men det en förlust medför är ofta 
sorg. James och Friedman (2003) påminner oss om att sorgen kan spänna från  
liten till monumental och att den i allra högsta grad är individuell. 

Vad är sorg? 

Sorg är den känslomässiga reaktion vi har efter en förlust. Sorgen är väldigt  
individuell och kan yttra sig på oräkneliga sätt. Inget sätt att sörja på är rätt eller 
fel. Vi känner sorg över stora och små förluster och vi drabbas av den i alla åldrar. 
Sörjandeprocessen ser olika ut från person till person och tar olika lång tid, oftast 
beroende på vilken typ av förlust och sorg det handlar om men även beroende på 
vår egen person (James & Friedman, 2003).  
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Hur kan sorg yttra sig? 

Om sorg och sörjande har det skrivits mycket. En uppfattning kring  
sorgeprocessen som länge var rådande var den om de fem stadier som döende 
människor ansågs gå igenom. Denna teori utvecklades av Elisabeth Kübler-Ross 
(1969), som var en av de mest erkända inom detta område. Hon ägnade sitt liv åt 
att skriva och forska om döden och döendet. De fem stadierna hennes teori  
inbegriper är: 1. förnekande och isolering, 2. vrede, 3. köpslående, 4. depression 
och 5. accepterande. Dessa stadier tolkades bokstavligt och man ansåg att 
stadierna var något allmängiltigt. Idag är synen mer nyanserad och man förstår att 
sorg kan ta sig många fler uttryck än dessa. 

Författaren J. William Worden (2006) har fortsatt att utveckla tankarna kring sorg 
och beskriver utförligt hur sorg kan yttra sig med fokus på förlust av person. Det 
man kallar normal sorg benämns även som okomplicerad sorg. Vanligt är att man 
upplever en rad olika känslor såsom nedstämdhet, vrede, ilska, ensamhet, trötthet, 
ångest, hjälplöshet, frigörelse, lättnad, skuld med flera. Det är vanligt med 
förändringar i den sörjandes beteende som till exempel tankspriddhet, glömska, 
rastlöshet, sömn- och ätstörningar med flera. Det sistnämnda handlar om ett 
självskadebeteende där man vänder sorgen mot sig själv genom ett  
negligerande av basala behov som mat och hygien (Worden, 2006).  

Worden (2006) skriver vidare att en del personer kan bli mer misstänksamma mot 
sin omgivning medan andra ser hallucinationer av framförallt den avlidne. En del 
kan försöka döva sorgen genom exempelvis alkohol eller tabletter medan andra 
utvecklar en depression. Vissa drar sig, för en period, undan från sitt sociala liv. 
Istället för att vända sorgen inåt kan andra reagera tvärtom och uttrycka sin sorg 
väldigt öppet och explicit. På skalan i detta kontinuum där dessa två uttryckssätt 
står i varsin ände finns däremellan alla varianter av sorgeuttryck. De flesta 
människor går dock igenom sorgeprocessen och dess uttryck på snarlika sätt 
(Worden, 2006). Alla dessa reaktioner är vanliga och faller inom ramen för det 
som brukar benämnas normal sorg. 

Vilka är sorgeprocessens uppgifter? 

Sorg är det man säger att man har eller känner efter en förlust: jag har sorg. Det 
arbete som man gör efter en förlust är en aktiv, medveten handling eller process. 
Worden (2006) föredrar att benämna sorgeprocessens skeenden som uppgifter. 
Han menar att ordet uppgift inte passiviserar den sörjande utan istället manar  
ordet till aktivitet, hopp och egeninflytande. I uppsatsen används samma ord för 
att beskriva hur en sorgeprocess vanligtvis ser ut enligt Worden (2006). Detta 
handlar ånyo om normal, okomplicerad sorg: 

Uppgift 1: att acceptera att en förlust har ägt rum. Denna första fas är ofta väldigt 
omtumlande och kan inrymma både chock och förnekelse av det som har hänt. 
Det är även en fas som tar tid, då den som sörjer måste komma till en acceptans 
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inte bara intellektuellt utan även känslomässigt. Initialt ska mycket ordnas med 
begravning (när det handlar om dödsfall) och en del juridiska plikter vilket kan 
innebära att det känslomässiga accepterandet hamnar på efterkälken. Ofta är  
själva begravningen den springande punkten som hjälper den sörjande att fortsätta 
vägen mot att även känslomässigt förstå och acceptera vad som har hänt (Worden,
2006). 

Uppgift 2: att arbeta sig igenom den smärtsamma sorgen. Intensiteten i smärtan 
är individuell och hur mycket den påverkar den sörjande varierar. Det är klarlagt 
att det är av vikt att erkänna för sig själv att smärtan är närvarande och att arbeta 
sig igenom den. Obearbetad smärta kan ta sig andra vägar till exempel via fysiska 
symptom eller leda till en depression. Vissa människor förnekar smärtan medan 
andra bagatelliserar den. Oavsett leder det ofta till att både sorgen och smärtan 
finns kvar. Worden (2006) förklarar att känslor av ensamhet, nedstämdhet, ångest 
och vrede är vanligt förekommande här. 

Uppgift 3: (vid dödsfall) att anpassa sitt liv efter rådande förhållanden när den 
som dött saknas. I relationer handlar det om att klara av sådant som man tidigare 
var två om, som barnuppfostran, semestrar, ekonomi, underhåll av boendet, bilen 
med mera. Det har också att göra med en inre anpassning till ”vem är jag nu utan 
X?”. Hur man ser på sig själv och hur man definierar sig själv spelar in. Om man 
lever genom sina relationer kan identitetskänslan förändras och man kan uppleva 
att man inte längre är någon, då man förlorat ett barn eller en partner. Det sker 
även en anpassning till omvärlden vilket kan yttra sig i ett ifrågasättande av den 
egna, eventuella trosåskådningen (Worden, 2006). Vanliga tankegångar handlar 
om att hitta en mening med dödsfallet. 

Uppgift 4: att låta den döde inta en mindre central plats och samtidigt gå vidare i 
sitt liv. Denna fas upplevs av många som den absolut svåraste och att det är här 
man fastnar. Det handlar inte om att glömma den som avlidit utan istället om att 
inte låta minnena ta över och styra det nuvarande livet. Lyckas man inte med det 
innebär det i de flesta fall, att ens liv blir begränsat. En tragisk effekt av detta  
menar Worden (2006), är när man inte lyckas älska igen. 

Vad kan påverka sorgeprocessen? 

Enligt Worden (2006) finns det en mängd olika faktorer som påverkar en  
människas sorgeprocess och som är viktiga att ta med i beaktandet av sörjandet: 

Var det en nära anhörig som partner, syskon eller barn eller var det en avlägsen 
släkting? 
Hur såg relationen ut? Kärleksfull eller konfliktfylld?  
Hur dog personen? Plötsligt och oväntat, genom en olyckshändelse, självmord 
eller väntat på grund av hög ålder? Är det fler i en och samma familj som dör vid 
samma tillfälle? 

Har den sörjande råkat ut för fler och kanske obearbetade förluster tidigare i livet? 
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Hur är den sörjandes inställning till livet i stort? Hur hanterar man sina känslor, 
sina problem? Hur ser personens självkänsla ut? Vilka värderingar har man,  
vilken trosuppfattning? 

Får den sörjande stöd av omgivningen och hur ser det stödet ut? Hur ser man på 
sorg och sörjande i den kultur man lever i? (Worden, 2006). 

Komplicerad sorg 

Det finns tillfällen då människor inte klarar av att sörja och det är vad som 
benämns komplicerat sörjande (Worden, 2006). Andra vanliga termer för detta 
tillstånd är olöst, överdriven, försenad eller fördröjd sorg. Varför detta inträffar 
hänger vanligtvis samman med de olika faktorer som kan påverka sörjandet som 
nämndes ovan. Dessa påverkar både hur länge vi sörjer och hur intensivt.  
De sorgereaktioner man kan se vid komplicerat sörjande är enkelt förklarat  
ytterligheter av så kallade normala sorgereaktioner. Worden (2006) väljer att dela 
in det komplicerade sörjandet i undergrupper som kroniska, fördröjda, överdrivna 
och maskerade sorgereaktioner. Dessa kommer dock inte redovisas närmare i den 
här uppsatsen. 

Kollektiv sorg 

När en större population i ett samhälle drabbas av sorg kan den benämnas som 
kollektiv, då det är många som påverkas av samma händelse. Berger (2006) ger 
oss flera exempel från en inte alltför avlägsen dåtid, som dödsskjutningarna vid 
skolan i Columbine, USA; när prinsessan Diana från England förolyckades; vid 
naturkatastrofer som orkanen Katrina i USA år 2005 eller tsunamin i Asien 2004, 
för att nämna några. Två fall från vår samtid kommer att beröras längre fram: 
terrorattackerna i New York City den 11 september 2001 och i Norge den 22 juli 
2011. 

Trauma 

Trauma är någon typ av skada och/eller chock som orsakar bestående skada och 
lidande hos den som drabbas (Sutton, 2002). Ordet trauma har sitt ursprung i  
grekiskan och betyder skada eller sår. Den stress som ett trauma för med sig  
innebär ofta att man översvämmas av känslor som man inte kan hantera och  
reaktionerna kan vara såväl psykiska som fysiska. Hur mycket ett trauma  
påverkar är individuellt och kan bero på en ansenlig mängd faktorer. Vanligt  
förekommande tillsammans med trauma är Post Traumatic Stress Disorder 
(PTSD). Termen utvecklades efter Vietnamkriget då hemvändande soldater visade 
på starka stressreaktioner som inte ansågs vara normala efter det att de återvänt 
från kriget och alltså inte längre befann sig i en krigssituation. Dessa är symptom 
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som inte klingar av efter ett par månader och som tydligt försämrar en persons 
sociala och psykiska hälsa enligt psykologiguiden.se. 

PTSD är ett tillstånd som försvagar en person och vanligt förekommande är  
flashbacks till det som orsakade traumat, känslan av att vara avtrubbad, håglös, 
extremt nervös eller uppjagad, dissociation (avskärmning från upplevelsen), att 
erfara enorm stress med flera (Sutton, 2002). Inte alla får PTSD och vissa  
utvecklar PTSD månader eller till och med år efter en traumatisk händelse. 

Även om trauma inte står i fokus för denna uppsats så är det viktigt att påminna 
sig om att begreppet trauma inbegriper sorg. I arbetet med att bearbeta ett trauma 
kan även sorgen tas omhand. Dock måste traumat bearbetas innan man kan ta itu 
med sorgen.  

Sorgbearbetning 

Hur kan sorg bearbetas? 

James och Friedman (2003) beskriver hur sorg kan ta olika gestalt hos olika  
människor samt hur och varför man aktivt bör arbeta sig igenom en sorg. För att 
vi ska kunna läka och gå vidare handlar det om ett aktivt arbete som man behöver 
göra. Det är inte svårt att förstå att om man inte gör någonting åt sin sorg, ligger 
den kvar obearbetad och en sådan sorg kan göra sig påmind vid andra, senare  
tillfällen i livet (James & Friedman, 2003).  

Det finns i vårt språk flera metaforer för oförlöst sorg till exempel att den frusit, 
fastnat eller stelnat vilka alla syftar till något som är utan flöde, utan liv, som  
blivit rigid, icke-organiskt. Det går dock att bearbeta en sorg senare i livet även 
om det gått väldigt lång tid. Det är av vikt att man inser att man måste välja att 
bearbeta sin sorg då det inte sker per automatik. ”Att gråta innebär inte att man 
bearbetat sin sorg” (James & Friedman, 2003, 61). 

Många kan å ena sidan känna sig orkeslösa inför det arbetet, som kan te sig tungt 
och arbetsamt. Å andra sidan vet sörjande att man varken kan eller vill fortsätta 
må dåligt. Den obearbetade sorgen slukar dessutom ens energi (James & 
Friedman, 2003). Att tiden läker alla sår kan många skriva under på som en 
uppmuntran utan legitimitet och som enligt författarna också kan ses som 
passiviserande. Att bearbeta en sorg tar tid och under den tid det tar är det ens 
egen aktivitet som avgör hur lång tid det kommer att ta. För flertalet handlar det 
om att våga erkänna sin sorg och att acceptera att den är där, förklarar James och 
Friedman (2003), att det är många och olika känslor förknippade med den, att 
man har bra och dåliga dagar, att man ibland tar ett steg framåt och två steg bakåt. 

Att sörja innebär att gå igenom en mängd olika känslor vilket är helt naturligt. 
James och Friedman (2003) reflekterar lite kring hur det, trots det normala med 
starka känslor i en sorgeprocess, ändå ofta är svårt för omgivningen att acceptera 
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dessa. Oviljan att ta emot en annan persons starka känslor i just sörjande kan  
naturligtvis bero på en mängd faktorer. Personen ifråga kan själv ha drabbats av 
sorg som den aldrig bearbetat och hur ska man då kunna hjälpa någon annan? 
Ofta beror det på okunskap eller på att man säger plattityder som man själv är 
uppvuxen med: tiden läker alla sår eller han har det bättre nu och liknande. Vissa 
kan inte ta ordet död i sin mun, ofta i samtal med små barn, utan säger hellre att 
farmor sover än att hon dött. För barn blir sådana omskrivningar väldigt 
förvirrande då de inte har utvecklat den kognitiva förmågan ännu. Detta är 
exempel på yttranden som är sagda i all välmening, men som inte hjälper (James 
& Friedman, 2003). Att öppet visa sina känslor, speciellt i samband med förluster 
och sörjande, är fortfarande något som många i samhället har svårt med, eller till 
och med ser ner på. 

Musikterapi och sorg 

Musik har använts och används fortfarande högst medvetet i en mängd kulturer 
världen över. Samhällen använder musik i samband med religiösa eller kulturella 
ceremonier och ritualer som bröllop, nationella helgdagar, jul, konfirmation och 
så även i samband med sorg, sorgyttringar och sörjande (Berger, 2006).  

Att använda musikterapi i arbetet med människor i sorg är något som 
musikterapeuten Ruth Bright gjort i 35 år. Förutom att erkänna de uppgifter som 
Worden (2006) nämner som viktiga i sorgeprocessen sätter Bright fingret på en 
sörjandes vanligt förekommande känsla av vanmakt. Vanmakt/hjälplöshet/
oförmåga är dels en konsekvens av att vara i sorg men är även en orsak till sorg 
(Bright, 1996). I sämsta fall kan denna vanmakt skapa en nedåtgående spiral där 
känslorna av sorg och hjälplöshet konstant göder varandra. Varför just 
musikterapi kan vara ett användbart terapeutiskt verktyg i sorgeprocessen 
förklarar hon på följande vis: 

What music does is to lift the lid off emotions which are already there, hidden 
below the surface. Within a therapeutic relationship, it helps to create an  
atmosphere of trust and openness which permits freedom of conversation, the  
giving of information and enhanced insight. This may lead on to resolution and 
change, and this too may include therapeutic use of music. (Bright, 1996, 5) 

Musikterapi och kollektiv sorg 

När något inträffar som påverkar en större mängd individer eller till och med en 
hel population, kan man tala om kollektiv sorg. Vissa länder kan ha en lång  
historia av konflikter och krig och det blir oundvikligt att dess befolkning  
drabbas. Ett sådant land är Israel och i Israel är militära konflikter och terrordåd 
alltjämt närvarande. Att arbeta som musikterapeut i Israel ställer krav på  
förståelse för landets kultur och historia. Om detta och om betydelsen av 
israeliska sånger berättar musikterapeuten Chava Sekeles (2007): 
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Israel är en förhållandevis ung nation med en stor invandrad population; många 
har flytt till eller aktivt flyttat till Israel efter andra världskriget. Israeliska sånger 
existerar således inte bara på hebreiska utan även på andra språk såsom ryska, 
marockanska, engelska, ladino för att nämna några. Sångerna återspeglar landets 
utveckling och den oro som dess invånare känner, för det judiska folket och  
judendomen som religion (Sekeles, 2007). De kan också handla om personlig  
förlust, om fred, om sorg, om Förintelsen eller ha nostalgi som tema. Israels  
konfliktfyllda historia har bidragit till att sångerna fått en speciell innebörd för 
folket. Många har drabbats personligen och därmed fyller sångerna en särskild 
funktion i både den kollektiva sorgen och i den rent personliga.  

De israeliska sångerna är följaktligen välkända av alla och sjungs och spelas av 
såväl privatpersoner som myndigheter, i hemmet, i skolan, på arbetet, vid olika 
högtidsdagar och minnesdagar. Det finns särskilda sorgesånger som sjungs vid 
begravningar och minnesstunder (Sekeles, 2007). Sångerna kan ge uttryck för 
både den allmänna och den personliga sorgen, klagan och oron; de kan ge tröst 
och lindring i kollektiv och personlig sorg. De kan även ingjuta hopp och  
vitalisera och skänka tröst genom ett positivt budskap med tillförsikt inför  
framtiden. Sångerna används både receptivt och expressivt. Om man som aktiv 
musikterapeut i Israel möter klienter i sorg, är det inte alltid enbart den personliga 
sorgen som präglar personen, utan även hela landet Israels, förklarar Sekeles 
(2007). 

Terrorattackerna i New York City 11 september 2001 och i Norge 22 juli 2011 och 
deras koppling till musik, musikterapi, komplicerad, kollektiv och personlig sorg 
samt trauma, kommer att ges längre fram i uppsatsen då det är mest värdefullt att 
hålla samman den texten. Det ger en bättre översikt och gör texten tydligare och 
enklare att följa. 

Musikterapi och trauma 

Musikterapi med traumatiserade klienter kräver stor kunskap kring trauma och 
PTSD. Vilka interventioner man väljer behöver noga övervägas men det står klart 
att musikterapi används med denna klientgrupp. 

I arbetet att hjälpa traumatiserade individer till läkning ses stimulans och 
uppmuntran till kreativitet som centrala faktorer (Smyth, 2002). Att se sig själv 
som ett offer kan föra med sig känslor av maktlöshet, beroende och hjälplöshet. 
För att komma ur detta behöver man göra aktiva val på vägen mot en läkeprocess. 
Där kan det kreativa stå som motpol till förtryck och hjälplöshet: ”Creating 
something new is an act of defiance in the face of destruction” (Smyth, 2002, 76). 
Just musikterapi kan i dessa situationer vara en passande och kanske till och med 
lämpligare terapiform än de mer traditionella. Detta för att musikterapi kan  
utforska känslor kopplade till traumatiska upplevelser helt utan ord, förklarar 
Smyth (2002). 
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En annan röst från musikterapiarbetet med traumatiserade är Matthew Dixon 
(2002), musiker och musikterapeut från England. Musikterapi lämpar sig bra när 
en traumatiserad persons förmåga att interagera är störd, på grund av att 
musikterapi bygger på kreativ interaktion (Dixon, 2002). Hur vi interagerar 
tillsammans med andra bidrar också till vår förmåga att definiera oss själva. Vid 
ett trauma kan vår känsla av själv bli starkt begränsad och där menar Dixon att 
musiken kan vara ett verksamt verktyg. Ett verktyg som kan nå fram till kärnan i 
personen, vare sig det handlar om ett traumatiserat barn eller ett barn med  
funktionsnedsättningar.  

The way that music-making reaches and draws out the essential humanity of the 
most unreachable people places it in direct opposition to political violence, which 
denies the humanity and individuality of its victims. Musical interaction draws 
attention to the uniqueness of each individual, and at the same time reveals the 
connections between us – our common humanity. In this sense, music-making is a 
touchstone for human rights, a constant reminder of the value of each person and 
of humanity as a whole. (Dixon, 2002, 131) 
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Litteraturstudien 

Här följer en redovisning av litteraturen som alltså berör tidigare utförda studier 
och fallbeskrivningar. För att materialet ska bli hanterbart och överskådligt har jag 
valt att rubricera studierna med underrubriker beroende på målgrupper för att man 
lättare ska veta vad som behandlas.  

Varje studie redogörs på samma eller liknande sätt: klientgrupp, studiens syfte 
alternativt terapins syfte om det inte rör sig om en studie, musikterapeutiska  
interventioner och eventuell teoretisk ansats samt sammanfattning och resultat av 
studien/terapin. När det handlar om fallbeskrivningar från litteraturen, är målet att 
presentera dem på ett likvärdigt sätt som studierna. 

Målgrupp barn: musikterapi med barn i sorg 

I den första studien med barn av Hilliard (2001) ges vi följande information: 

Klientgrupp: 
18 barn i åldern 6-11 år som alla hade förlorat en nära anhörig de senaste två åren 
medverkade.  

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention/Teoretisk ansats:  
Syftet var att se ifall musikterapi kunde hjälpa barnen i deras sorgearbete och 
mäta vilken effekt musikterapi kunde ha på barnens humör och beteende, både i 
skolan och i hemmet. Ett annat syfte var att förmedla synen på sorg som en  
naturlig reaktion på en förlust och även att ge barnen mer information om sorg 
generellt. Musikterapisessionerna var tänkta att, i en trygg och vårdande miljö, 
hjälpa barnen att arbeta sig igenom sorgen och lära sig att hantera den (Hilliard, 
2001). 

Man använde sig av expressiv musikterapi i grupp: sång, songwriting, skrev rap, 
rytmisk improvisation, trumspel, textanalyserande och receptiv musikterapi i form 
av musiklyssning. Den teoretiska ansatsen var musikterapi med inriktningen  
kognitivt-beteendeperspektiv med målet att ändra ett icke-önskvärt beteende, 
känna igen och uttrycka känslor samt utveckla en förståelse för begreppet sorg. 
Varje session planerades för att behandla ett visst tema.  

Sammanfattning/Resultat:  
Barnen delades in i två grupper, varav den ena gruppen fick musikterapi och den 
andra inte. Bägge grupperna hade åtta sessioner. 

Barnen fick göra psykometriska tester före och efter studien. Enligt  
psykologiguiden.se mäter psykometriska tester ”psykiska egenskaper, attityder,  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intressen, kunskaper och färdigheter.” Det ena testet, Bereavement Group  
Questionnaire for Parents/Guardians (BP), mäter sorgreaktionerna hos ett barn; 
vilka reaktioner barnet har och hur starka de är. Man ser till vilka känslor barnet  
uppvisar, om det är tillbakadraget eller överdrivet klängigt, hur barnet äter, sover, 
om barnet vill prata om den avlidne eller om det undviker det med mera.  
Det andra testet, Behavior Rating Index for Children (BRIC), frågar om barnets 
beteende: ljuger barnet, tappar det humöret ofta, slåss barnet med andra barn med 
mera (Hilliard, 2001). I detta fall fick både föräldrar och skolpersonal svara på 
frågorna. 

Syftet var som nämnts att se ifall musikterapi skulle kunna hjälpa till att förändra 
ett icke-önskvärt beteende men också att hjälpa barnen att identifiera och uttrycka 
känslor samt att kunna förstå begreppet sorg. För att nå dessa mål var första  
sessionen mycket viktig: då skapas förtroende, man bestämmer regler för gruppen 
och man får möjlighet att inse att man delar något i att alla har förlorat en nära 
anhörig (Hilliard, 2001). Efter den första sessionen kunde man gå in mer på det 
personliga planet genom att låta alla berätta om sin sorg. Ett sätt att förbereda 
barnen på det var att analysera sångtexter. På så vis kunde man ta sig an ämnet 
sorg utifrån, innan man gick in ytterligare i vars och ens personliga sorg. Man 
pratade om död som något naturligt som händer alla människor samt öppnade upp 
för samtal kring begravning och om olika religiösa tolkningar kring vad som 
händer när man dör.  

Genom att sjunga och spela sånger som man sedan analyserade textmässigt,  
kunde man lättare prata om sin egen sorg. I vissa sånger bytte man ut texten så 
den handlade om kära minnen av de som dött eller om hur tillvaron förändrats. På 
så vis stämde texten bättre överens med den egna sorgen. Detta var även ett sätt 
för barnen att uttrycka sina känslor för dagen. När det handlade om ilska kom 
gruppen fram till att den kunde uttryckas på ett icke-skadligt sätt genom musik: 
genom att trumma, sjunga eller/och lyssna på musik. 

Resultaten från studien visar att vad gällde upplevd depression skedde inga större  
förändringar i de bägge grupperna. Vad gällde barnens beteende och humör i  
skol- och hemmiljö kunde man se klara förbättringar bland de barn som fått  
musikterapi. Dessa skattningar utfördes återigen av skolpersonal och av föräldrar 
och de mest märkbara förbättringarna upplevdes i hemmiljön. I frågeformuläret 
som handlade om föräldrarnas upplevelse av barnens sorgereaktioner såg man 
klara förbättringar efter genomgången musikterapi. I kontrollgruppen, som inte 
fick musikterapi, fann man inga signifikanta förändringar (Hilliard, 2001). Av 
föräldrarna upplevde 56 procent musikterapi som terapiform som mycket effektiv 
och 88 procent var villiga att rekommendera musikterapi till andra. Inga föräldrar 
ansåg att terapiformen var verkningslös. Hilliard (2001) fann resultaten 
uppmuntrande, trots det förhållandevis låga antalet barn i studien. Han föreslår att 
fler studier behöver göras där man till exempel undersöker ifall de goda 
effekterna av musikterapi är bestående över tid. 
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Nästa studie från 2007 är även den utförd av Hilliard: 

Klientgrupp: 
Antalet barn som medverkade var 26 och i åldern 5-11 år. Alla hade förlorat en 
nära anhörig under de senaste två åren. 

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention:  
Återigen ville man titta på sörjande barns beteende och sorgereaktioner. Detta 
gjorde man genom att utvärdera och jämföra resultaten man fick av att erbjuda 
Orff-baserad musikterapi, socialt arbete/samvaro och effekten av att stå på en  
väntelista, som kontrollgruppen fick göra. Den musikterapi i grupp som erbjöds 
benämns Orff-baserad. Denna typ av musikterapi utvecklades i Tyskland  
framförallt med barn med olika förseningar i sin fysiska utveckling och/eller 
funktionsnedsättningar. Voigt (2003) förklarar att Orff-baserad musikterapi har sin 
grund i Carl Orffs speciella musikmetod där rörelse, improvisation och spel på 
diverse slaginstrument var viktiga beståndsdelar. Hilliard (2007) förklarar att 
skillnaden är att musikterapeuter använder sig av metoden i ett terapeutiskt syfte 
och inte ett pedagogiskt. 

Sammanfattning/Resultat:  
I denna studie hade man tre grupper: grupp 1 fick Orff-baserad musikterapi, grupp 
2 fick ”social work interventions” (Hilliard, 2007, 127) som jag översätter till 
”övningar i social samvaro” och grupp 3 var en kontrollgrupp som stod på  
väntelista. Under själva studien hade man ingen kontakt med barnen i grupp 3. 
Efter åtta veckor, när grupp 1och 2 avslutat sina sessioner, fick även grupp 3  
musikterapi i åtta veckor. 

Hilliard använde sig av samma slags psykometriska tester (BRIC och BP) som i 
studien från 2001 och de besvarades både innan och efter de åtta veckorna med 
terapi av grupp 1 och 2. Grupp 3 svarade innan och efter de åtta veckorna av  
väntan; alltså innan de sedan fick åtta veckor av Orff-baserad musikterapi  
(Hilliard, 2007). 

Grupp 1 fick spela på olika rytminstrument och xylofoner, man improviserade, 
sjöng sånger med sorgtema som skrivits inför denna studie. Man fick även tillfälle 
att utforska känslor kring sorg genom att delta i en musikalisk dialog (Hilliard, 
2007). Grupp 2 fick prova olika terapier såsom lekterapi och bildterapi: de fick 
rita, skulptera och måla. Man hade även diskussioner och använde sig av teater/
drama men musik användes inte på något vis i denna grupp.  
 
Grupp 1, som fått musikterapi, gjorde märkbara förbättringar från början till slut, 
både vad gäller beteende (BRIC) och sorgereaktioner (BP). Grupp 2 (social  
samvaro) förbättrades också betydelsefullt i sitt beteende och humör (BRIC) men 
de minskade sorgereaktionerna (BP) var marginella. Grupp 3 (kontrollgrupp på 
väntelista) gjorde inga betydelsefull förbättringar i varken BRIC- eller BP-testet. 
Vad gäller beteende och humör (BRIC) var det innan studien, inga större  
skillnader mellan grupperna. Efter studien hade både grupp 1 och 2 gjort  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förbättringar. Gällande sorgereaktionerna var det innan studien skillnader mellan 
grupp 1 och 3, som ändå var värda att uppmärksamma, menar Hilliard (2007), 
men inga större skillnader mellan grupp 1 och 2. Efter studien var det 
anmärkningsvärda skillnader mellan grupp 1 och 3 och mellan grupp 2 och 3, 
men inte mellan grupp 1 och 2. De som ingick i kontrollgruppen minskade med 
andra ord inte sina sorgereaktioner vilket de andra barnen som fick musikterapi 
och övningar i social samvaro gjorde. Däremot kunde man inte utläsa att 
musikterapi skulle vara överlägsen social samvaro, eller tvärtom. Det är värt att 
lyfta fram att musikterapigruppen förbättrade både beteende och sorgereaktioner. 
Gruppen med social samvaro förbättrades i humör och beteende men inte alls i 
lika stor grad i sina sorgereaktioner (Hilliard, 2007). 

Orff-baserad musikterapi verkar, enligt denna studie, vara ett bra verktyg för att 
behandla barn i sorg, hävdar Hilliard (2007) och ger här sin teori om varför: 

Children in these groups readily engaged in the Orff-based activities and seemed 
to be able to express themselves non-verbally through Orff-based music therapy 
improvisations. While participants in the social works groups seemed to be able to 
express themselves through nonmusical forms of play, those in the music therapy 
groups showed stronger results. This may be due to music’s ability to organize 
and structure while at the same time allow for spontaneous expression and  
creativity. (Hilliard, 2007, 136) 

Sista studien med barn är från 2013 och genomfördes av Roberts och McFerran: 

Klientgrupp: 
I studien deltog 14 barn i åldern 7-12 år. De hade alla förlorat en nära anhörig  
under de senaste tio åren. 

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention/Teoretisk ansats:  
Denna studies syfte var att analysera sångtexter som barnen skrev och att försöka 
avgöra ifall barnen utnyttjade tillfället som musikterapin gav, att våga ta itu med 
och släppa fram sorgen. Man ville specifikt undersöka vad barnen uttryckte och 
hur ofta (Roberts & McFerran, 2013). Deltagarna fick individuell musikterapi och 
songwriting var arbetssättet vilket innebär expressiv musikterapi som metod. De 
två forskningsfrågor som låg till grund för studien hade sin bas i barnens  
sångtexter:  

1. Vilka kategorier och teman dyker upp i sångtexter skrivna av sörjande 
barn i åldern 7-12 år, i individuell musikterapi?  

2. Vilken är utbredningen av kategorier, dels i alla sångerna och dels i 
varje deltagares sånger? 

Sammanfattning/Resultat:  
I genomsnitt fick varje barn sju musikterapeutiska sessioner och man följde en 
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specifik modell i songwriting. De yngre barnen skrev fler sånger på kortare tid 
medan de äldre barnen skrev färre sånger på längre tid. Detta menar författarna, 
kan bero på att barnen var på olika utvecklingsnivå för att de var olika gamla, 
vilket också kan hänga ihop med olika förmåga till koncentration (Roberts & 
McFerran). Generellt sett handlade texterna till största delen om barnen själva och 
de reaktioner och känslor som sorgen väckte i dem. Totalt skrev barnen 49 sånger. 
18 av de 49 sångerna handlade uttryckligen om barnens erfarenheter av förlust av 
en nära anhörig och om sorg. 

Vad gäller forskningsfråga 1 hittade man vid analys av textinnehållet 13  
kategorier i barnens sångtexter där människor, känslor, önskningar, frågor,  
händelser, platser och döden är några. I analyser av förhållandet mellan dessa  
olika kategorier fann man att barnens språk var egocentriskt och innehöll  
konkreta begrepp. Egocentriskt språk kan förenklat förklaras som det språk små 
barn använder när de leker för sig själva (Havnesköld & Mothander, 2009). 
Sångerna innehöll meddelanden om bland annat barnen själva, deras upplevelser 
och deras relationer, berättar Roberts och McFerran (2013).  

I forskningsfråga nr. 2 fann man att utbredningen av kategorier till stor del  
berodde på barnets ålder och därmed även på barnets utvecklingsnivå. Yngre barn 
hade en tendens att fokusera på känslor och handlingar. De barn som var cirka 7 
år skrev till exempel inte specifikt om död utan beskrev mer de människor som 
dött och sina känslor kring förlusten. Detta kan jämföras med de som var 8-12 år 
gamla vars texter konkret kunde handla om död, men även om önskningar, frågor 
och om personer. Roberts och McFerran (2013) förklarar detta med att de är äldre 
och att deras förmåga att uttrycka tankar och känslor kring sorg är mer utvecklad.  

Genom songwriting kunde dessa barn, beroende på ålder och utvecklingsnivå, 
uttrycka sina funderingar, känslor, erfarenheter, upplevelser och relationer. De  
använde alla ett relativt enkelt och tydligt språk. Detta innebär att verksamma 
musikterapeuter måste ta hänsyn till den utvecklingsnivå som barn befinner sig 
på, betonar Roberts och McFerran (2013). Möter man barnen på den nivå de är 
på, känner de sig mer trygga och kommer då rimligtvis även ha lättare att våga 
uttrycka sin sorg, vilket i sin tur gynnar sorgeprocessen. 

I songwriting kunde barnen beskriva och komma ihåg sina nära släktingar som 
dött och i många av texterna talade barnen direkt till den som dött vilket tydde på 
att det ännu fanns ett starkt band dem emellan (Roberts & McFerran, 2013).  
Enligt Worden (2006) är det inte ovanligt att barn håller kontakten levande genom 
att prata med och drömma om den döde och detta band är ett hälsosamt tecken 
som underlättar sorgeprocessen. Sångtexterna kunde även innehålla tankar kring 
andlig tro, hur sorgen kändes och hur de hanterade den, berättar Roberts och 
McFerran (2013). 

Det är skillnader i hur vuxna och barn formulerar sig i sånger/texter vilket till stor 
del beror på skillnaden i utveckling. Enligt Roberts och McFerran (2013) är denna 
skillnad viktigare och större än skillnaden mellan om man fått musikterapi i grupp 

!20



eller individuellt. Barnen tog de facto tillfället i akt att uttrycka sin sorg, vilket var 
en faktor man ville undersöka. Barnens texter speglar deras kognitiva 
utvecklingsnivå och detta bekräftar studien. Roberts och McFerran (2013) föreslår 
improvisation som ytterligare ett uttrycksmedel i musikterapi med barn i sorg och 
hänvisar till Hilliards studie från 2007. 

Målgrupp ungdomar: musikterapi med ungdomar i sorg 

Denna första studie med ungdomar är från 2005 och utfördes med hjälp av en 
specifik modell av songwriting. Modellen utvecklades av Robert Krout och 
kräver en bakgrundspresentation: 

Bakgrund: 
Metoden är en 10-stegprocess som Krout (2005) utvecklat och använt sig av i  
arbetet med sörjande ungdomar som genomgått musikterapi, både i grupp och  
individuellt. Denna 10-stegprocess kan användas oavsett om musikterapeuten har 
skrivit sången, texten eller delar av sång och text i förväg. Processen används för 
att hjälpa klienten skriva en sång eller en text på egen hand eller så gör  
musikterapeut och klient arbetet tillsammans. En sång som har skrivits i förväg 
kan ändras och anpassas av musikterapeut och klient så den passar klientens  
behov bättre. På så sätt involveras klienten i processen och det tar då heller inte så 
mycket av sessionerna i anspråk (Krout, 2005). 10-stegprocessen involverar flera 
parametrar såsom: 

Vilket fokus ska sången ha?  
Vilka behov finns hos klienten? 
Ska sången skrivas tillsammans eller ska musikterapeuten skriva sången i förväg? 
Ska musiken eller texten skrivas först eller ska man arbeta med det parallellt?  
Arbeta fram en råtext utan att fastna i detaljer.  
Vilken känsla vill man förmedla? 
Stil, instrument, ackord, progression, melodi; vad gör sången unik? 

Klientgrupp: 
Ungdomar i åldern 13-16 år som alla förlorat en nära anhörig. 

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention: 
Ungdomarna skulle delta i ett retreat för tonåringar som förlorat en nära anhörig. 
Målet för denna retreat var att samlas i en trygg miljö där ungdomarna skulle få 
möjlighet att, på olika sätt, ventilera sin sorg och uttrycka sina känslor kring den. 
Ytterligare ett mål var att få ungdomarna att umgås, knyta nya kontakter och ha 
roligt. Då tiden var knapp (två dagar) valde Krout (2005) att skriva en sång i  
förväg och då genom att följa 10-stegprocessen.  
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Sammanfattning/Resultat:  
Krout (2005) presenterade sången för ungdomarna genom att sjunga och spela 
upp den för dem. Detta i syfte att visa på sorgrelaterade tankar och idéer som de 
skulle få tänka till om och reagera på. Sången skulle alltså få fungera som en 
språngbräda för att få igång ett samtal kring ämnet sorg (Krout, 2005). Krout ville 
visa att allas sorg är unik men att det kan finnas likartade känslor och upplevelser 
som man delar. Då tiden för ett gemensamt arbete mellan musikterapeuten och 
ungdomarna var så kort, fanns inte tid att på djupet gå igenom alla de tio stegen i 
processen. Det han däremot gjorde var att skriva sången och texten utifrån de tio 
stegen och sedan låta sången öppna upp för diskussion. Ungdomarna tog således 
inte någon stor del i den kreativa skapandeprocessen vilket Krout medger som en 
nackdel. Han visste däremot att de skulle ha andra möjligheter till songwriting 
under retreaten, som dock inte han själv höll i. Syftet att frambringa en diskussion 
över begreppet sorg fungerade bra då Krout lyckats med att skapa en tillräckligt 
intressant sång, både musikaliskt och terapeutiskt. Detta är en av de svåraste 
utmaningarna för en musikterapeut menar han. Ungdomarna engagerade sig i 
sången och flera av dem erbjöd sig att prata fram texten och några ville sjunga 
den. Den framfördes under avslutningen på retreaten med ytterligare fler 
ungdomar som medverkade på instrument. Krout menar att det är tecken på att 
ungdomarna lyckades göra sången till sin och att sångens tema kunde engagera 
dem till att prata om gemensamma nämnare i vars och ens individuella sorg. 
Krout uppmanar andra musikterapeuter att använda denna metod och att det står 
dem fritt att göra alla de modifieringar som de anser vara nödvändiga. 

Även i denna studie från 2006 är Krout involverad men denna gång med Dalton: 

Klientgrupp: 
Ungdomar i åldern 12-18 år deltog i studien. De hade alla förlorat en nära  
anhörig. 

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention: 
Syftet var att genom analys av tidigare skrivna sånger av ungdomar i individuell 
musikterapi och genom utvecklandet av en egen sorgemodell för songwriting, 
pröva denna modell i praktiken på ungdomar i gruppterapi. Metoden kallas The 
Grief Song-Writing Process, GSWP. 

Sammanfattning/Resultat: 
Arbetet med att utveckla GSWP delades in i tre steg, där det tredje steget är själva 
studien. De två första stegen föregick studien och såg ut som följer: 

Steg 1 bestod av en analys av ett hundratal sånger skrivna av sörjande ungdomar 
som tidigare genomgått individuell musikterapi. Texterna i dessa sånger handlade 
specifikt om hur ungdomarna hanterade bortgången av en nära anhörig. Vissa  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teman i sångerna kunde urskiljas och genom att jämföra dem med etablerade  
modeller för sorgeprocessen, kunde man skapa sig en egen sorgemodell. I denna 
tog man fasta på fem områden som är viktiga i en sorgeprocess: 1: att förstå 2: att 
känna 3: att minnas 4: att integrera och 5: att växa (Dalton & Krout, 2006).  
I steg 2 jämförde dessa musikterapeuter redan existerande sorgemodeller med de  
teman man hittat i de tidigare skrivna sångtexterna och utvecklade därefter en  
metod som fick namnet The Grief Song-Writing Process, GSWP. Detta är en  
metod för låtskrivande med utgångspunkt att underlätta ungdomarnas eget  
musik- och textskapande. Den är specifikt inriktad på de behov som kan finnas 
hos sörjande ungdomar i ett gruppsammanhang, förklarar Dalton och Krout, 
2006). Steg 3 innebar en studie med ungdomar i åldern 12-18 år som fick 
musikterapi i grupp. De delades in i fyra grupper med 4-6 deltagare i varje grupp 
och metoden GSWP testades under sju veckor.  

För att skapa en gruppsammanhållning och regler för gruppen är den allra första 
session av stor vikt. Förutom dessa två viktiga faktorer tog man sig även tid att 
prova både de olika musikinstrumenten samt den tekniska 
inspelningsutrustningen. Det var också viktigt att få möjlighet att berätta mer 
ingående om sin sorg och hur man reagerat på den och hur man mådde i stunden. 
Musikterapeuterna hade redan skrivit refrängtexter till sånger som behandlade de 
fem olika teman som man ville arbeta med. Dessa refränger utgjorde en 
inspiration till ungdomarna för att locka dem till att fortsätta skriva verser, komma 
på melodier, ackordföljder med mera. I grupperna gavs möjlighet till samarbeten 
och diskussioner där ungdomarna fick utveckla sina tankar och känslor (Dalton & 
Krout, 2006). För varje session bytte man tema som man sedan tog sig an både 
verbalt och musikaliskt. Den sjunde och sista sessionen var utformad som en 
minnesstund där man uppmärksammade de som avlidit och var samtidigt ett 
avslut för ungdomarnas musikterapi.  

Ungdomarna hade under musikterapin blivit starkt sammansvetsade och ett  
förtroende för varandra hade vuxit fram. Dessutom märkte Dalton och Krout 
(2006) tydligt av ungdomarnas engagemang. På ett kreativt sätt kunde de ta sig an 
de fem olika teman som är viktiga under sorgeprocessen och utveckla dem i text 
och ton. Musikterapeuterna menar på att just texterna är bevis för ungdomarnas 
ökade insikt och personliga utveckling i att förstå betydelsen av ett aktivt  
sorgearbete. De anser att GSWP fungerat som en kreativ, flexibel och säker metod 
för att ta tag i det svåra med att hantera bortgången av en kär anhörig. De 
uppmanar musikterapeuter att använda denna metod i sorgearbete med ungdomar 
men uppmuntrar även till fler studier och forskning i ämnet. ”Together, both the 
music and the lyrics provided a safe and creative container for group members to 
experience and process their grief.” (Dalton & Krout, 2006, 101). 
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Tredje och sista studien med ungdomar utformades av McFerran (2010): 
Klientgrupp: 
Ungdomar i åldern 13-16 år där alla förlorat en nära anhörig. Deltagarna var  
indelade i två grupper där grupp 1 till största delen bestod av pojkar. Dödsorsaken 
till varför deras nära anhöriga hade avlidit var för en del ganska våldsam medan 
andra dött av sjukdom. Dödsfallen hade även skett längre tillbaka i tiden. Många i 
denna grupp hade av skolan rapporterats ha ett påtagligt utåtagerande beteende 
under skoltid. Grupp 2 startade sin musikterapi fyra månader senare. Deltagarna 
var till övervägande del flickor och förlusten av den nära anhöriga hade skett 
relativt nyligen. 

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention/Teoretisk ansats: 
Syftet var att få ungdomarna att öppna upp sig inför den sorg de bar på och hitta 
musikaliska vägar att bearbeta sorgen på. Detta genom att erbjuda musikterapi i 
en trygg miljö tillsammans med andra ungdomar i samma situation. De  
musikaliska verktygen innefattade improvisation och songwriting som expressiva 
musikterapeutiska metoder och receptiv musikterapi i form av song sharing. Alla 
interventioner genomfördes i grupp. I studien har McFerran (2010) använt sig av 
grundad teori som vetenskaplig metod: 

Grundad teori innebär att man samlar in data genom systematiska studier av till 
exempel sociala processer och det är på dessa som forskaren sedan grundar sina 
teorier (Langemar, 2008). Först måste dock data bearbetas och så sker genom att 
skapa meningsfulla strukturer via kategorisering, sortering och tolkning. ”Ju mer 
bearbetning som sker, desto mer integrerad, förtätad och mättad teori (eller  
beskrivning, slutsats) kan man komma fram till” (Langemar, 2008, 132). 

Sammanfattning/Resultat: 
Av de musikterapeutiska metoderna som användes var improvisation den som 
togs emot sämst av ungdomarna. Grupp 1, som inte hade någon tidigare aktiv  
musikalisk erfarenhet, blev inte så engagerad i denna aktivitet. De försök till  
improvisation som gjordes avslutades snabbt och det blev ingen verbal diskussion 
efteråt, vilket varit McFerrans (2010) förhoppning. I grupp 2, som hade flest 
flickor, hade flera av flickorna tidigare erfarenhet av ett aktivt musicerande och de 
uppskattade metoden mer. De deltog gärna i improvisationer med olika teman 
som ledsen, lugn, avslappnad, upprörd med flera men successivt avtog även deras 
intresse (McFerran, 2010). 

Song sharing: att lyssna på kända låtar tillsammans var en aktivitet som  
engagerade bägge grupperna. Alla bidrog med sånger att lyssna på och de  
diskussioner som uppstod var ofta livliga och visade på ungdomarnas  
engagemang. Musikterapeuten uppmanade dem även att ta med sig musik till  
musikterapin, men det skedde däremot inte ofta (McFerran, 2010). 
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Songwriting: Denna metod attraherade ungdomarna mest. I samtalen kring att 
skriva om sorg blev det tydligt hur grupperna växlade fram och tillbaka mellan 
ämnet sorg och andra, mer lätta och hanterbara ämnen. Musikterapeuten (inte 
McFerran) fick påminna ungdomarna om att fokus var just sorg, vilket blev extra 
tydligt när de väl bestämt sig för att skriva en sång tillsammans. Dynamiken i 
bägge grupperna förändrades under detta initiala skede då det blev uppenbart att 
ämnet var känsligt. Efter denna inledande fas av låtskrivandet blev ungdomarna 
dock mer bekväma med situationen och samtalen kring sångtexten med fokus på 
sorg gick bättre och bättre, berättar McFerran (2010). 

Den data som McFerran (2010) använde i sin analys inkluderade intervjuer med 
ungdomarna, skolsköterskan, detaljerade sessionsanteckningar från sessioner,  
terapisammanfattning från alla sessionerna och cd-skivor med både  
originalsånger, improvisationer och 64 populärlåtar. Dessutom hade McFerran 
själv träffat grupperna i slutet av musikterapin. Hon hade i början av musikterapin 
hoppats på att diskussioner skulle uppstå efter improvisationerna men så blev inte 
fallet då ungdomarna istället vägrat denna verbala intervention. McFerran skriver 
ingående om hela analysprocessen (baserad på grundad teori) av den data hon 
hade samlat in. Detta utelämnas för att istället lyfta fram åsikter och tankar som 
ungdomarna själva framförde efter terapin om musikterapins effekter: 

Ungdomarna upplevde att de fick möjlighet att uttrycka sin sorg och sina känslor 
kring sorgen. De kände att gruppmedlemmarna förstod just för att de själva var i 
samma sits. Det var skönt att inte längre gömma sorgen. Allt detta gjorde att det 
var lättare att gå vidare, släppa taget. Att vara omgiven av andra som förstod 
upplevdes alltså som mycket betydelsefullt och de kände sig inte längre så 
ensamma. Det var framförallt roligt att musicera: det upplevdes som lekfullt. 
Songwriting var ett bra sätt att uttrycka sig på och få ur sig starka känslor. 
Ungdomarna upplevde att de blev mer medvetna om sin sorg; en del kanske gick 
från att ha förnekat den till att ha accepterat den. För andra som hade fastnat i  
sorgen gjorde musikterapin att de kunde släppa taget och se framåt. Musikterapin 
upplevdes som ett hjälpsamt verktyg som dessutom var roligt (McFerran, 2010). 

Efter analyserandet av all data kom McFerran fram till följande teori:  

”Bereaved teenagers feel better if they have opportunities for fun and creative  
expression of their grief alongside their peers” (McFerran, 2010, 22). 

McFerran (2010) förklarar sin teori med att sörjande ungdomar blir engagerade i  
songwriting som verktyg i ett musikterapeutiskt sammanhang. Musikalisk  
aktivitet fungerar som en katalysator för den sorg de burit inombords. När det 
etableras en trygg miljö i vilken man känner sig accepterad och förstådd kan man 
frigöra sin sorg. Tonåren är en tid då ungdomar försöker hitta sin egen identitet i 
samhället och detta med hjälp och stöttning av sina familjer, som står i 
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bakgrunden och framförallt vänner och jämnåriga som står i förgrunden. De 
sistnämnda är mycket viktiga. Att förlora till exempel en förälder i denna ålder 
kan starkt påverka formandet av identiteten och det bästa sättet att ta itu med detta 
är tillsammans med andra ungdomar som är i samma sits, snarare än individuellt. 
Ungdomar lyssnar mycket på musik och musiken spelar också en stor roll i deras 
identitetsskapande. Så även responsen de får från sina jämnåriga (McFerran, 
2010). Dessa ungdomar hade hållit sin sorg hemlig, mycket för att de upplevde att 
de inte fick det stöd de behövde av andra. De upplevde sig mycket missförstådda 
utanför denna grupp. Inom gruppen blev det oerhört viktigt att få höra om andras 
förlust och sorg då det gav dem tillfälle att jämföra sin egen situation med någon 
annans. McFerran betonar att den gemensamma erfarenheten skapade en stark 
gemenskap med stor förståelse ungdomarna emellan. 

Studien har, hävdar McFerran (2010), visat att sörjande ungdomar behöver få  
uttrycka sin sorg. Valmöjligheterna är dock få, särskilt de som är både roliga och 
produktiva. Trygghet och gemenskap behöver etableras för att det ska fungera. 
Ungdomar har ett starkt och nära förhållande till musik och uppvisar en tro på att 
musik kan vara hjälpsamt på vägen till ett bättre mående. Hennes teori lägger 
fram argument för att songwriting kan väcka ungdomars engagemang och få dem 
att ta tag i sin sorg på ett hållbart sätt. Det gemensamma skapandet av en sång ger 
dem chansen att få uttrycka sig ärligt och uppriktigt. McFerran rekommenderar att 
fler studier görs. Hon ger även ett förslag på en första hypotes: att spelandet på 
instrument stod för det roliga och lustfyllda och att skriva låtar var mer kopplat 
till själva sorgen. Gruppen skapade ett sammanhang för att förstå sig själv i 
relation till detta och resultatet blev att de mådde bättre och kunde gå vidare.     

Målgrupp vuxna: musikterapi med vuxna i sorg 

En studie som det ofta hänvisas till i detta ämne är följande studie av Smeijsters 
och van den Hurk från 1999: 

Klientgrupp: 
En 53-årig kvinna som fastnat i sin sorg efter maken som dog tre år tidigare. Hon 
hade gått i samtalsterapi cirka 20 gånger och psykoterapeuten ansåg att  
musikterapi kunde vara ett bra komplement. 

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention/Teoretisk ansats: 
Att genom olika metoder såsom instrumental samt vokal improvisation, skriftliga 
och verbala utvärderingar, lyssna på inspelningar av sessionerna och diskutera 
dessa med mera, få klienten att möta sorgen, att hitta sig själv och sin identitet 
igen. Musikterapeuten gjorde utskrifter av utvärderingarna och utifrån dessa  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markerades viktiga ord vilket ledde till skapandet av kategorier. Utifrån  
kategorierna utkristalliserades fyra teman som man arbetade med: identitet,  
självkänsla, känslor samt kontakt. Musikterapeuten analyserade även  
kontinuerligt sina utvärderingar och begrepp inom forskningen som member 
checking, peer debriefing och triangulering förekom under arbetets gång. Detta 
var både en studie och en behandling i kombination och det lämnades öppet  
vilken typ av terapeutisk metod som skulle användas med klienten då man  
arbetade efter devisen att det skulle visa sig under arbetets gång (Smeijsters & 
van den Hurk, 1999). 

Sammanfattning/Resultat: 
Två forskningsfokus stod i förgrunden:  
1. Hitta de resurser som hjälper klienten.  
2. Hitta riktlinjer som eventuellt kan användas i liknande fall och utveckla  

hypoteser om musikterapi som behandlingsmetod. 
De teman man arbetade med baserades bland annat på musikterapeutens första 
bedömning av klienten, men även på samtal dem två emellan, utvärderingar,  
inspelningar med mera och genomgick en konstant bearbetning under terapins 
förlopp (Smeijsters & van den Hurk, 1999). 

Tema identitet: Klienten Ingrid upplever att hon tappat sin identitet efter makens 
död. I första pianoimprovisation hon gjorde tillsammans med musikterapeuten har 
hon svårt att hitta sin egen melodi och spelar otåligt. Musikterapeuten drar  
paralleller till att detta hänger ihop med att hon inte kan hitta sin egen identitet. 
Hon har dålig självkänsla, anser sig vara dum och att hennes spel låter dumt.  
Klienten i det här fallet hade innan sitt äktenskap byggt upp en självbild av hur 
hon var och den hade hon underhållit under äktenskapet. När hennes make dog 
följde inte bara sorgen över hans bortgång utan även ett eget ifrågasättande av 
henne som person. Att bearbeta sorgen över maken och att hitta sin egen identitet 
gick hand i hand (Smeijsters & van den Hurk, 1999).  

Tema självkänsla: Ingrid har lätt för att ge upp när det inte låter som hon vill och 
detta jämförs med att hon ger upp lätt generellt. Ett sätt att våga uttrycka känslor 
som ilska, att utveckla kontakt, att förbättra identitetskänslan var genom vokal 
improvisation. Musikterapeuten kunde efter flera veckor av musikterapi, be  
klienten att våga stå på sig vokalt och sjunga det hon ville utan att följa med i det 
som musikterapeuten spelade. Detta var en utmaning eftersom musikterapeuten  
identifierat en analogi mellan personlig identitet och musikalisk melodi  
(Smeijsters & van den Hurk, 1999). Det var dock en utmaning som Ingrid tog sig 
an och lyckades med. Musikterapeuten upplever att Ingrid kommer till mer insikt 
om sig själv; att hon börjar diagnosticera sig själv. Det motstånd som hon satte 
upp initialt märktes mindre och mindre i musiken, men det fanns fortfarande kvar 
i de verbala reflektionerna. Dessutom uppfattar terapeuten att Ingrids ökande 
självförtroende till största delen berodde på hennes eget arbete och hennes egna 
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utvärderingar av det hon såg och hörde när hon såg de inspelade sessionerna. 
Musikterapeutens uppmuntran hade däremot inte lika stor effekt.  

Tema känslor: Klienten hade tryckt undan sina känslor genom att vara rationell 
och tänka rationellt. I de första pianoimprovisationerna avslutade hon ofta med att 
spela starkt och plötsligt för att sedan fortsätta spela igen, som om något hela  
tiden ville komma ut och uttryckas. Klienten verkade brottas med att både vilja 
hålla undan och uttrycka sina känslor. De första framsteg som Ingrid gör handlar 
om melodispel på pianot. När musikterapeuten spelar väldigt rytmiskt och  
harmoniskt på pianot kan klienten släppa sitt stereotypa spel och hitta en 
melodilinje. Musikterapeuten märker hur Ingrids ansiktsuttryck förändras under 
tiden och kopplar det till att hon lyckas uttrycka sina känslor. Ingrid förstår att 
något hänt men vet inte vad. Vid en genomlyssning sessionen efter däremot, 
märker hon skillnad i spelet och reagerar känslomässigt genom att börja gråta 
(Smeijsters & van den Hurk, 1999). När Ingrid börjar använda sin röst i sång 
under musikterapin, gör både hon själv och musikterapeuten samma reflektion; de 
ser ett samband mellan att inte kunna uttrycka sina känslor och att inte kunna 
sjunga.  

Tema kontakt: Redan som barn hade Ingrid lärt sig att inte komma nära andra 
människor känslomässigt. Hon hade ofta känt sig ensam och hon brottades  
fortfarande med minnen av en mor som inte gav henne den värme som hon som 
barn behövde. Allt detta märktes redan i den allra första pianoimprovisationen; 
det fanns ingen kontakt mellan henne och musikterapeuten och hon var rädd för 
musikterapeuten, både fysiskt och musikaliskt (Smeijsters & van den Hurk, 
1999). 

Avslutningsvis kom Smeijsters och van den Hurk (1999) fram till nio riktlinjer 
som skulle kunna gå att överföra till en liknande musikterapeutisk situation och 
sju hypoteser kring musikens roll för just denna klient. De rekommenderar fler 
studier kring dessa riktlinjer och hypoteser för att man ska kunna avgöra ifall de 
är överförbara till andra musikterapeutiska sammanhang med andra klienter. 

I nästa studie från Danmark av Jacobsen (2011), som finns beskriven i Jacobsens 
uppsats, finns försenad sorg som en bidragande faktor: 

Klientgrupp: 
En kvinna i 60-årsåldern kontaktade Jacobsen för att få hjälp med att bearbeta 
uppskjuten/försenad sorg på grund av flera förluster som kommit tätt efter  
varandra. 
Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention: 
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Målet med musikterapin formulerade Jacobsen (2011) på följande sätt (min 
översättning från danskan): ”Att hjälpa klienten att lösa upp sin sorgeknut och 
komma i kontakt med sin oförlösta sorg och känslor av sorg så hon kan komma 
vidare i sorgearbetet och på sikt kunna förhålla sig till sin nya 
livssituation” (Jacobsen, 2011, 31). Detta tänkte sig Jacobsen genom bland andra 
nämnda metoder: receptiv och expressiv musikterapi, improvisation med 
grounding, användandet av ett skattningsverktyg kallat sorgtrappan och verbala 
samtal. Grounding som metod i improvisation kan förklaras på följande sätt:  
”Grounding: Creating a stable, containing music that can act as an ’anchor’ to the 
client´s music” (Wigram, 2004, 91). Sorgtrappan är ett verktyg utvecklat av 
musikterapeuten Ruth Bright (Jacobsen, 2011) där klienten får bedöma på vilket 
trappsteg hon står på i relation till sin sorg. Det första trappsteget innebär mest 
sorg och tionde och sista trappsteget minst sorg. Sessionerna videofilmades och 
Jacobsen förde loggbok över sessionerna. 

Sammanfattning/Resultat: 
Kvinnan kallas i studien för Karen. Hennes make hade dött nio månader tidigare. 
Karen fick bröstcancer strax därefter och hon hade även haft en nära väninna som 
dött i cancer. Hon hade nu relativt nyligen gått i pension och hon upplevde 
tillvaron som meningslös. Hennes sätt att hantera dessa tunga slag var att låtsas 
som att allt var bra. Hon höll sig sysselsatt för att ständigt ha kontroll över sin 
situation. Karen ville inte erkänna för sig själv att hon var i sorg med risk för att 
tappa kontrollen över sin tillvaro och sina känslor. Med så många förluster 
försökte hon skydda sig själv genom att förneka sorgen. Detta kan ses som en 
slags överlevnadsstrategi från den akuta smärtan men med effekten att 
sorgearbetet blev uppskjutet (Jacobsen, 2011). 

Jacobsen (2011) utarbetar en plan för musikterapin där hon ville använda sig av 
både expressiv och receptiv musikterapi. Hon ville fokusera på att skapa ett rum 
för klienten att kunna uttrycka sig i, stärka andning och arbeta med grounding i 
improvisationerna. Musikterapeuten ville även avsätta tid för att samtala om 
drömmar och hopp. Då Jacobsen använt sig av denna fallstudie i sin uppsats 
formulerade hon följande frågeställning (min översättning från danskan): ”Hur 
kan improvisation i individuell musikterapi sätta igång sorgearbetet hos en kvinna 
med försenad sorg?” (Jacobsen, 2011, 4). 

De åtta sessionerna följde oftast samma mönster: 
1. musiklyssning (ofta stående med övning i grounding) 
2. sorgtrappan (där Karen för varje session skulle bedöma var på trappan hon 

befann sig) 
3. verbal dialog om klientens nuvarande tillstånd 
4. musikterapeutisk intervention (musiklyssning med visualisering,  

improvisation eller sång av välkända sånger) 
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5. verbal hopsamling/uppsamling 
6. musikalisk avslutning (musiklyssning eller målning/teckning) 

Jacobsen (2011) försökte i möjligaste mån hålla sig till detta upplägg. Det var  
angeläget att skapa så trygga ramar som möjligt för att på så sätt underlätta för 
klienten att våga ta tag i sorgen. 

De två första sessionerna ägnades åt att lära känna varandra och skapa ett  
förtroende. Klienten verkade stel, deprimerad och höll sorgen ifrån sig. De gör 
övningar i grounding och lyssnar på musik och målar efteråt. Under session tre 
och fyra är temat att hitta oaser i tillvaron. Klienten kände sig tom och tungsint. 
Sorgen hade krupit närmare. De fortsätter med groundingövningar och har börjat 
sjunga lite. Vid femte sessionen kände musikterapeuten att det behövdes en 
förändring och hon inför då ett nytt moment: improvisation, som blir ett 
genombrott i terapin. Temat är nu existentiell ensamhet och Karen är mer redo att 
gå in i sorgen och det är även dit Jacobsen (2011) försöker styra henne. Detta 
gjorde klienten mer sårbar men samtidigt kom hon mer i kontakt med sina 
känslor. De håller samma musikaliska upplägg men nu med tillägg av 
improvisation. De sjunger även välkända sånger och gör övningar som 
musikterapeuten benämner som musikaliska samtal, hopp och kontroll. Den 
åttonde sessionen är den sista och temat är att ha ro till att sörja. Klienten har 
konfronterat sina rädslor, sin tomhet och framförallt sin sorg. Hon känner att hon 
har mer tillförsikt inför framtiden och ett inre lugn. De improviserar, sjunger 
något som musikterapeuten kallar kraftsånger (min översättning från danskan). 

Karen hade i början av musikterapin placerat sig på det femte trappsteget i 
sorgtrappan. Vid sista sessionen kände hon att hon var på det sjunde. Jacobsen 
(2011) skriver att det för varje session var så att Karen upplevde att hon 
kontinuerligt förbättrades, om än långsamt och med små steg. I slutet hade hon en 
större inre ro och hade lättare för att acceptera sin situation vilket även bidrog till 
att hon var mer uppmärksam på sin sorg. 

Jacobsen (2011) upplevde att just improvisationerna inverkade positivt på Karen 
och det var när dessa infördes som Jacobsen upplevde en förändring. De hade 
spelregler med vissa bestämda teman men även fria improvisationer. Just de  
sistnämnda var musikterapeuten intresserad av hur de skulle påverka klienten då 
det för henne var viktigt med att ha kontroll. Vid den första improvisationen 
improviserar de tillsammans och musikterapeuten upplever att de har ett  
musikaliskt samtal, när Karen plötslig inte svarar utan säger att hon inte kan eller 
vet hur hon ska svara på det Jacobsen sagt i sitt spel (Jacobsen, 2011). Vid en 
analys av improvisationen drar Jacobsen slutsatsen att när hon själv förändrade 
sitt spel och ökar dynamiken så upplever klienten det som att terapeuten går ifrån 
henne (Jacobsen, 2011). Upplevde sig Karen sviken av terapeuten? frågar sig 
Jacobsen. När Karens man dog hade han ju lämnat henne, gått ifrån henne och 
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känslan var densamma när Karen upplevde att terapeuten gick ifrån henne i 
improvisationen. Jacobsen menar att klienten vid detta tillfälle och via musiken 
kom i kontakt med förträngda känslor i samband med sorgen. Detta var ett slags 
genombrott som bidrog till en positiv utveckling för klienten.  

Tredje illustrationen med musikterapi med vuxna i sorg är en fallbeskrivning från 
Israel av Chava Sekeles (2007): 

Klientgrupp: 
Israelisk kvinna i 40-årsåldern, kallad Naama, som två år tidigare förlorat sin 
äldste son i en militär aktion under pågående krig. När maken nyligen dött  
försämrades kvinnans tillstånd. Efter ett år av medicinering med antidepressiv 
medicin och samtal hos psykoterapeut beslöt psykoterapeut och Naama  
gemensamt att prova med musikterapi. I slutet av musikterapin deltog även  
hennes yngre, kvarvarande son. 

Terapins syfte/Musikterapeutisk intervention: 
Sekeles (2007) mål var att hjälpa klienten att bearbeta sin sorg, att hitta sig själv i 
en tillvaro som förändrats, att hitta en ny mening i livet. Då det musikterapeutiska 
arbetet pågick under tre år fick Sekeles möjlighet att kontinuerligt utvärdera,  
omvärdera och således skräddarsy arbetet utifrån klientens tempo, behov och 
utveckling. Receptiv musikterapi, expressiv dito i form av improvisation med 
bland andra metoderna holding och containing och författandet av dikter var 
några av arbetssätten. Holding och containing är som metoder väldigt snarlika. 
Wigram definierar holding på följande sätt: ”Holding: Providing a musical 
’anchor’ and container for the client’s music making, using rhythmic or tonal 
grounding techniques” (Wigram, 2004, 97). Holding fungerar bra när klientens 
spel är utan riktning. Containing ger klienten möjlighet att rikta sitt spel mot 
terapeutens, speciellt när klienten uttrycker sig starkt och kaotiskt (Wigram, 
2004). Musikterapin bedrevs individuellt i ett första skede och i grupp om två när 
klientens son anslöt sig. 

Sammanfattning/Resultat: 
Naama hade under de två åren efter äldste sonens död fungerat någotsånär väl 
men när hennes make dog efter en kort sjukdomsperiod, försämrades hennes 
tillstånd drastiskt. Trots att hon hade ytterligare en son i tonåren, hade hon svårt 
att klara av vardagen. Hon blev djupt deprimerad och började försaka sina basala  
behov. Då hon efter ett år i psykoterapi fortfarande inte blivit bättre togs ett  
gemensamt beslut att prova med musikterapi (Sekeles, 2007). Efter Sekeles första 
möte med Naama har hon förstått att hon varit väldigt beroende av sin roll som 
maka och moder till två söner. När äldsta sonen dog hade hon fortfarande haft sin 
make vid sin sida. När han dog fick hon svårt att hitta sin plats som enda 
kvarvarande förälder och med ansvaret som följer. Hierarkin i en familj förändras 
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när det sker dödsfall och nu låg allt ansvar på henne. Sekeles (2007) kände sig 
också oroad över att Naama inte svarat väl på samtalsterapi och att hon lade 
alltför stor tilltro till musikterapi som svaret på alla problem. 

Vid deras andra session uttrycker Naama att hon känner sig som om hon ligger i 
en kista, i en grav utan att kunna andas. Då hon vägrar att försöka spela detta i en 
improvisation spelar Sekeles (2007) istället musik som hon försöker matcha till 
klientens känsla. Efter lyssningen uttrycker kvinnan att musiken var hemsk 
samtidigt som den exakt återspeglade hennes känsla av stress inuti kistan. Redan 
sessionen efter är hon beredd att improvisera på pianot. Naamas trevande spel blir 
mer och mer säkert och när Sekeles tittar på kvinnan ser hon det lilla nyfikna 
barnet i henne.  

Begreppen holding och containing i improvisation blev användbara i arbetet med 
Naama. Sekeles (2007) ville få Naama att öppna sina ögon, öron och känslor  
genom att lyssna på musik som går från smått till stort och sedan försöka överföra 
det i de egna improvisationerna. På detta sätt fortskred musikterapin och Naama 
kunde mer och mer gestalta sina känslor i pianoimprovisationerna. Hennes 
kreativitet stärktes på detta sätt vilket gav henne större frihet och bättre 
självförtroende (Sekeles, 2007). Naamas framsteg märktes även i att hon blev mer 
bekväm med och började uppskatta fri improvisation.  

Ett nytt moment i terapin infördes då Naama, efter att ha tagit upp saken med  
Sekeles (2007), började ha musikterapi tillsammans med sin yngste son. Under en 
månad improviserade mor och son tillsammans utan att ha något speciellt tema 
för improvisationerna. De använde aldrig sina röster under dessa improvisationer 
utan enbart instrument. Inledningsvis intog Naama en försiktig roll och lät sonen 
improvisera fritt utan att lägga sig i. De fick båda upp ögonen för att de behövde 
spela mycket tillsammans för att hitta en gemensam väg och i improvisationerna 
utvecklades sedan spelet kontinuerligt. Musikterapeuten upplevde att mor och son  
interagerade och fick möjlighet att mötas och vara tillsammans i musiken och att 
de byggde upp ett förtroende för varandra igen. Sekeles var sällan aktiv själv utan 
intog en observerande roll. Däremot spelade hon in improvisationerna och de 
kunde lyssna på dem tillsammans (Sekeles, 2007). 

Gradvis började mor och son även att improvisera vokalt och Sekeles (2007)  
beskriver hur sonen upptäckte röstens kapacitet:  

David was the first to realize that singing can increase the emotional possibilities 
of the vocal expression, as it holds many possibilities less exploited in speech: 
accentuation through many repetitions of one motive, rich emotional expression 
by using a wide vocal range, and more. Despite the embarrassment, the vocal 
dialogues they began to develop deepened the process of peeling away their  
protective layers of armor. (Sekeles, 2007, 56) 
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Ytterligare ett nytt moment introducerades i musikterapin mellan sonen och  
modern och detta på mammans initiativ. De började med receptiv musiklyssning 
där de valde musik efter vars och ens egen preferens. Dessa lyssningar följdes av 
intressanta diskussioner dem emellan. Då Sekeles (2007) upplevde att mor och 
son nu tillsammans stärkt sin relation var det dags att fördjupa den terapeutiska 
interventionen och ta tag i starka känslor. Musikterapeuten uppmuntrade Naama 
och sonen att våga visa de sidor och känslor av sorg, ilska, rädsla, skuld med flera 
som varit undertryckta under lång tid. Detta skedde genom musikaliska och 
verbala samtal, samtidigt som vokal improvisation trädde in. Många och starka 
känslor kom till uttryck, som aldrig hade uttalats tidigare. I slutfasen av terapin 
skrev både mor och son dikter som de även tonsatte: ibland satte de musik till sina 
egna verk och ibland till varandras. När musikterapin avslutades, efter flera år, 
hade Naama lyckats bearbeta äldste sonens och makens död, hittat sin identitet 
och stärkt bandet till sin andra son. 

Målgrupp: traumatiserade barn och ungdomar  

När det gäller traumatiserade barn och ungdomar berättar Sekeles (2007) om  
arbetet med en ung flicka: 

Klientgrupp: 
Miri, en 4-årig israelisk flicka som överlevt ett sprängattentat där hennes mor och 
yngre bror dödades. Flickan skadades och vårdades på sjukhus men verkade inte 
komma ihåg något av händelsen. Efter händelsen slutade hon prata och det var 
tydligt att hon blivit traumatiserad av det som skett. Då varken lekterapi eller  
någon annan typ av kreativ terapi kunde engagera flickan valde man att prova 
musikterapi (Sekeles, 2007). 

Terapins syfte/Musikterapeutisk intervention:  
Då flickan led av PTSD visste musikterapeuten att alla interventioner behövde 
ske gradvis. Målet var att få flickan att må bättre då hennes tecken på PTSD tog 
sig uttryck i passivitet, ätstörningar, sömnstörningar, samarbetsproblem på  
förskolan och att flickan slutat prata och slutat leka med andra barn. Sekeles 
(2007) hade av pappan fått reda på att Miri tyckte mycket om israeliska 
folksånger och kunde trots sin låga ålder många av melodierna och texterna. Miris 
mamma hade dessutom ofta sjungit dessa sånger för flickan och ackompanjerat 
sig själv på gitarr. Musikterapeutens mål var att försöka få flickan att knyta an till 
sin avlidna mamma genom dessa sånger. I huvudsak användes expressiv 
musikterapi vilken utvecklades under terapins gång men även receptiv 
musikterapi användes, speciellt i terapins initiala skede. 
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Sammanfattning/Resultat:  
Vid första mötet med flickan gör Sekeles (2007) bedömningen att Miri visar  
typiska tecken på PTSD. Hon rör inga musikinstrument men sneglar mot gitarren 
och tar ingen kontakt. Enligt pappan var flickan mycket intelligent, hade ett 
ovanligt rikt ordförråd för ett barn i hennes ålder. Sekeles träffar flickan och 
pappan ytterligare tre gånger för att kunna göra en adekvat bedömning och lägga 
upp en strategi för musikterapin. Vid varje tillfälle är musikterapeuten väldigt  
försiktig, pratar inte, spelar inte någon musik, utan låter flickan utforska rummet 
på egen hand.  

Miris familj hade dubbel sorg: dels över mamman och brodern som dog men även 
över flickans reaktion på händelsen. Sekeles (2007) betonar hur viktigt det var att 
gå långsamt framåt, inte ta ut glädje över framsteg i förskott. För att kunna sörja 
mamman och brodern var det först viktigast att ta itu med traumat. Genom 
musikterapin blev flickan gradvis bättre. I början var hon passiv och lät 
musikterapeuten välja all musik. Så småningom började flickan ta med sig cd-
skivor som de lyssnade på tillsammans och efter tre månader började hon göra 
ännu fler medvetna val. Hon började visa vilka instrument hon ville att Sekeles 
skulle spela på och började säga orden ja och nej.  

Musikterapeuten började efter dessa första framsteg i terapin att sjunga de sånger 
mamman hade sjungit för Miri, i ett led att få henne att minnas sin mamma. Miri, 
som kunde många av sångerna, började sjunga med. Hennes självkänsla växte och 
kunde ta sig uttryck i att hon motsatte sig musikterapeutens val av sånger för att 
istället framhärda i sina egna önskemål. De gjorde musiksagor där sagans olika 
figurer representerades av olika dockor eller mjukisdjur, vilka senare ersattes av 
diverse instrument. En saga kunde till exempel handla om en familj fåglar som 
blev attackerade av en katt och detta blev ett sätt att närma sig händelsen då 
mamman och brodern dog. Till slut kunde flickan själv kommentera händelsen. 
Efter detta började många av de påhittade musiksagorna och sångerna handla om 
våldsamheter samt onda, elaka människor och känslor som ilska och ledsenhet 
kunde komma till uttryck. Så även ilska över att mamman hade lämnat henne och 
tagit brodern med sig (Sekeles, 2007). 

Efter nio månader kunde Miri fungera tillsammans med sin familj och andra på 
bland annat förskolan, utan tidigare uppvisad ångest. Hon åt och sov bättre och 
pratade mer och mer. Musikterapin fortsatte i ytterligare 12 månader. Sekeles såg 
det som sin roll som musikterapeut att långsamt arbeta sig fram ”along the thorny 
path of blocked emotions and help her rediscover her voice.” (Sekeles, 2007, 15).  

I instrumentala och vokala improvisationer fick Miri möjlighet att uttrycka sig 
känslomässigt. Genom att närma sig traumat i flickans takt och bearbeta det  
kunde till slut sorgen över mammans och broderns död ges utrymme. Flickan  
hittade på över 20 sånger med egna texter där många viktiga ämnen i sorgen  
bearbetades. Terapin avslutades med ett besök vid mammans och broderns grav 
tillsammans med pappan. Miri sjöng en sång för dem, ackompanjerad av Sekeles 
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(2007) på gitarr och efter sången brast flickan i gråt. Sekeles beskriver det som 
den djupaste gråten under flickans hela sorgeprocess. 

Sekeles (2007) nämner själv att det finns saker man som terapeut bör beakta i 
arbetet med barn som uppvisar tecken på PTSD, såsom att de terapeutiska 
interventionerna bör ske gradvis, med mycket tålamod, att prata lugnt, tydligt och 
enkelt och att barnen mår bäst av repetitioner samt att så mycket som möjligt är 
lika från gång till gång. 

Hur det musikterapeutiska arbetet kunde se ut med en traumatiserad tonåring i det 
krigsdrabbade området Balkan beskriver Lang och Mcinerney (2002): 

Klientgrupp: 
14-årig pojke med lättare inlärningssvårigheter som visade tecken på depression 
kopplad till sorgereaktioner efter pappans död. 

Terapins syfte/Musikterapeutisk intervention:  
Man bedömde att pojkens sorg efter pappan blockerades av hans egna traumatiska 
erfarenheter som kunde ha sin grund i både kriget på Balkan och i pappans död. 
Syftet var att först bearbeta traumat för att sedan kunna bearbeta sorgen efter  
pappan. Man använde sig av improvisation i individuell terapi. 

Sammanfattning/Resultat:  
Pojkens pappa hade varit sjuklig och pojken hade varit den som ofta tog hand om 
honom och exempelvis följde med pappan på sjukhusbesök. När pappan efter en 
tid avled fick pojken mycket dåligt samvete för att inte ha hjälpt pappan mer och 
skyllde pappans död på kriget. Pojkens egen sorgeprocess förhindrades av hans 
traumatiska erfarenheter. 
I musikterapin blev det uppenbart att pojken inte var förmögen att fatta egna  
beslut. Detta hördes i musiken: det lät mestadels likadant. På direkta frågor om att 
exempelvis byta aktivitet svarade han att det var musikterapeuten som fick 
bestämma. Han uppfattades som uppgiven och att denna uppgivenhet var orsaken 
till hans depression och som i sin tur hängde ihop med hans trauma.  
I många månader spelade pojken länge och intensivt, ofta på piano eller trummor, 
men utan att göra större förändringar. Musikterapeuten upplevde pojkens musik 
som en slags skyddsbarriär. Han var spänd i kroppen och såg samtidigt uttråkad 
ut. Musikterapeuten kände att det var viktigt att kontinuerligt visa på musikaliska 
idéer och förändringar för att på så vis få pojken mer intresserad (Lang & 
Mcinerney, 2002). Hoppet var att han skulle ta till sig detta i sin egen takt. 

Efter sju månaders musikterapi började pojkens improvisationer att gradvis  
förändras; han började känna sig trygg med musikterapeuten. Han utforskade  
musiken mer och musikterapeuten upplevde att han lyssnade mer på henne och 
deras gemensamma spel, genom att till exempel följa musikterapeuten eller själv 
skapa egna musikaliska stigar. Det blev även fler pauser i musiken liksom fler  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dialoger med fråga-svar-karaktär. Musikterapeutens förhoppning var att denna 
interaktion skulle komma att gagna pojken i framtiden, ifall han skulle kunna  
sätta in dessa erfarenheter i andra kontext (Lang & Mcinerney, 2002). I framtida 
kontakter med andra människor fanns hopp om att dessa musikaliska samtal  
skulle kunna förbättra hans verbala interaktion. 

Målgrupp: traumatiserade vuxna 

Det som hände i New York City den 11 september 2001 chockade en hel värld, 
men i synnerhet USA:s befolkning och invånarna i New York med omnejd. Här 
finns både personlig och kollektiv sorg närvarande, tillika trauma, vilket gör  
denna redogörelse speciell. En bakgrundsbild av projektet ger ökad förståelse för 
beskrivningen av den musikaliska workshop som sedan följer: 

Två veckor efter attackerna mot World Trade Center i New York, USA den 11 
september 2001, påbörjades planerna på ett projekt som kom att kallas Caring for 
the caregiver. Uppdraget kom från bland andra The American Music Therapy  
Association. Från början var tanken att projektet endast skulle vända sig till  
professionella vårdgivare och terapeuter. I efterdyningarna av attacken fanns ett 
stort behov av hjälp och man ville öka kunskaperna kring trauma och samtidigt 
låta dessa professionella vårdgivare själva få arbeta med sina rädslor, känslor och 
erfarenheter. Musikterapeut Joanne Loewy (2002) som skulle planera projektet 
såg att behovet av hjälp och stöd var så pass stort att fler grupper behövde 
inkluderas. En av förhoppningarna var att det skulle skapa gemenskap mellan  
människor ifall man blandade professionella hjälparbetare/terapeuter med  
drabbade. Grupperna kom följaktligen att bestå av både personligt drabbade  
individer och olika professionella hjälparbetare som socialarbetare, brandmän, 
poliser, terapeuter, vårdpersonal med flera (Loewy, 2002). 

Man såg projektet som en slags träning eller utbildning och stöd i att hantera det 
som skulle kunna komma upp till ytan efter attacken. Ett mål var att ge människor 
redskap för att hantera starka känslor som ilska, vrede, sorg och depression, som 
kunde påverka dessa personer på ett både personligt och professionellt plan. 
Syftet var även att försöka reducera stress och hantera ett eventuellt trauma, allt 
genom musikterapeutiska interventioner. Man använde sig av olika 
musikterapeutiska tekniker, improvisation, sång- och textskrivande samt 
bildskapande och vanliga samtal. Dessutom ingick trauma- och sorgbearbetning. 
Man poängterade att det inte handlade om musikterapeutisk behandling utan om 
att ge redskap till självhjälp via musikterapeutiska metoder (Loewy, 2002). 
Projektet skulle pågå i nio veckor. 

Utformningen av träningen bestod av en 45-minuters workshop under ledning av 
en musikterapeut (totalt utgjorde åtta utvalda och särskilt erfarna musikterapeuter 
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kärnan för dessa sessioner). Därefter följde ytterligare en 45-minuters session 
med inbjudna föreläsare specialiserade på till exempel sorgbearbetning, trauma 
eller liknande (Loewy, 2002). Då grupperna kunde bestå av så många som 45 
personer, kändes det angeläget att under varje session ha två personer som 
kallades för gatekeepers. Dessa personers roll var att ha en överblick över 
sessionerna och deltagarna och om någon behövde hjälp på något sätt, var det 
dessa gatekeepers som skulle fånga upp de personerna och assistera, förklarar 
Loewy (2002). 

En del av musikterapeuterna tyckte att det var svårt att grupperna var så blandade 
fortsätter Loewy (2002). Inom grupperna kunde det dessutom skilja sig mycket i 
hur man hanterade sorg, hur långt man kommit i sin sorgeprocess, om man blivit 
traumatiserad eller inte. Detta var dock något som Loewy ansåg vara inte bara 
utmanande utan även förhoppningsvis, berikande. Andra musikterapeuter som 
Loewy kom i kontakt med utanför projektet upplevde att den kunskap de hade om 
till exempel trauma var alldeles för liten och nu hade behovet blivit så stort.  

Kärngruppen av åtta musikterapeuter planerade sessionerna inför varje vecka. Det 
blev tydligt att det dels fanns en oro över att deltagare i projektet skulle 
återtraumatiseras och dels märkte de av att de behövde ta hand om sin egen oro 
och rädsla, både personligt och professionellt. Flera upplevde känslan av att bli 
översvämmad. De fick även erfara att det för de deltagare som hade tidigare  
traumatiska erfarenheter i bagaget, var som att gamla sår revs upp och blandades 
med nya. Det var prövande för alla deltagare.  

Tre aspekter på omsorg (caregiving) fick en central plats: 

1. Omsorg om sig själv och de egna behoven kopplat till upplevelserna i projektet.  
2. Omsorg om kärngruppen av musikterapeuter genom att stötta varandra både       
personligt och professionellt i arbetet med projektet.  
3. Omsorg om den stora gruppen av deltagare där många visade öppet hur berörda 
de blev av de musikaliska interventionerna de fick uppleva och delta i (Loewy, 
2002). 

Man förde kontinuerligt loggbok och personliga dagboksanteckningar genom hela 
projektet. Vid en första utvärdering i kärngruppen av musikterapeuterna framgick 
det att alla blivit djupt berörda av projektet och flera upplevde ett emotionellt  
ansvar för den stora gruppen av deltagare (Loewy, 2002). 

Workshopbeskrivning från projektet: 

Benedikte Scheiby (2002) var en av de musikterapeuter som höll i en 
musikterapisession under projektet. Hon har arbetat med människor och trauma i  
musikterapi i många år. Den workshop hon skulle hålla i under projektet hade  
fokus på att lära ut olika musikaliska interventioner som kan vara hjälpsamma i 
arbetet med trauma och sorg, snarare än en direkt musikterapeutisk intervention. 
Däremot kan en intervention verka terapeutiskt menar Scheiby (2002). Hon erfor 
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en viss oro över att gruppen var blandad med personer med direkta förluster och 
professionella vårdgivare och terapeuter. Återtraumatisering och motöverföring 
var sådana farhågor och en rädsla för att en defensiv stämning skulle kunna lägga 
locket på känslor (Scheiby, 2002).  
Hennes mål med workshopen var att man inte bara skulle göra musikaliska 
interventioner utan även verbala. Hennes erfarenheter visar att det är viktigt för  
människor som genomgått en traumatisk händelse att dela sina upplevelser med 
andra (Scheiby, 2002). Scheiby uppmuntrade deltagarna att röra sig runt i lokalen 
medan de spelade och att interagera med varandra under tiden. Hon ville också 
skapa en atmosfär som tillät inte bara känslor av sorg och gråt utan även ilska, då 
hon upplevde att deltagarna ibland höll den känslan tillbaka i tron om att det 
störde gruppgemenskapen. Att improvisera fritt på många olika instrument och att 
aktivt konfrontera varandras ljud, menar hon, kunde öppna upp för starkare 
affekter. 

Till denna session hade deltagarna många olika instrument att tillgå. Ett antal 
blåsinstrument, mestadels olika typer av flöjter, fanns att spela på. För att få en 
bra ton är man tvungen att andas djupt och kontrollerat och detta har inte bara bra  
effekt på den naturliga andningen utan kan även bidra till att man kommer i  
djupare kontakt med sina känslor menar Scheiby (2002). Det fanns många olika 
trummor att spela på. Scheiby skriver att trummor kan hjälpa oss att uttrycka  
starka känslor som frustration, smärta och ilska. Det finns något uppfordrande 
över trumspel som manar människor till att agera och det kan fungera bra om man 
exempelvis känner att man fastnat i sin sorg (Scheiby, 2002). Ytterligare 
instrument som stod till förfogande var regnrör, ocean drums, tibetanska skålar 
med flera. Deltagarna uppmanades att spela sin historia, att det inte fanns något 
rätt eller fel sätt att spela på, att röra sig i rummet, interagera med andra och att 
samtidigt använda sin röst. Scheiby tog med sitt accordeon som både kan 
producera mjuka melodier och ackord. 

Scheiby (2002) demonstrerar en del av instrumenten för gruppen och sedan börjar 
improvisationen. Människor väljer olika instrument, många går runt, en del 
sjunger samtidigt som de spelar, andra sjunger enbart. Det är ett sammelsurium av 
ljud där en del sticker ut på grund av instrumentets klang och andra hörs för att de 
sjunger eller spelar starkt. Ibland upplevs det lite kaosartat av Scheiby. Då hon 
avsatt tid för verbal reflektion efteråt, börjar hon efter cirka 15 minuter runda av 
genom att själv spela och sjunga sången ”Vem kan segla förutan vind” på sitt 
accordeon. På det sättet fick hon deltagarnas uppmärksamhet som började runda 
av sitt eget spel och en del föll in i melodin på sången som sjöngs utan text.  

Här följer citat och reflektioner från några av deltagarna: 

When the person next to me started vocalizing, I felt tears come into my eyes and 
felt compelled to sing also, as it seemed to help release the tension I was  
holding in my throat and to allow the heaviness in my chest to move up and out 
into my voice. What I experienced in the music was my becoming in touch with–
and honoring–my response to the tragedy on a physical level, through being able 
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to sing about the pain, using no words, just my breath. That the breath is so  
affirming of, and connected with life–and the loss of life–made singing for me an 
especially moving experience. (Scheiby, 2002, 99) 

En annan deltagare skriver om sin reaktion när improvisationen avslutades med 
”Vem kan segla förutan vind”: ”As the music changed and became more  
grounded and calm, I especially appreciated how the music seemed to hold both 
the darkness and the light” (Scheiby, 2002, 101). Efter improvisationen följde en 
stund av verbala reflektioner från deltagarna. En kvinna började gråta när hon  
berättade att musiken fått henne tänka på bekymmer och ängslan över vänner hon 
var orolig över, och att hon även hade känt stark sorg. En man berättade att han 
känt sig lite fundersam över hur han skulle ta sig an improvisationen och 
upplevde att det blev väldigt trevande inledningsvis. Sedan släppte det och han 
kunde trumma och känna hur han kom i kontakt med en känsla av hopp om att det 
finns en annan, mer hoppfull värld som väntar på honom (Scheiby, 2002). 

I ett samhälle som har traumatiserats kan människor som gör musik tillsammans 
skapa känslor av kamratskap och gemenskap. Det var vad som hände i detta fall, 
berättar Scheiby (2002). Människor stöttade varandra och man visade särskild 
omtanke om de som verkade vara i ett sämre psykiskt skick än man själv och flera 
bytte namn och telefonnummer med varandra. 

Kollektiv sorg 

När det handlar om kollektiv sorg är följande beskrivning hämtad från Norge: 

Den 22 juli 2011 skedde ett terrorattentat i Oslo och på ön Utøya i Norge som  
innebar att ett 70-tal människor dödades varav många var unga vuxna. Denna 
händelse satte ett djupt avtryck i det norska folket och sorgen blev både personlig 
för många men även kollektiv för det norska samhället. Maasø och Toldnes 
(2014) skriver om hur streamad musik fick en stor betydelse för den kollektiva 
sorgbearbetningen.  
En norsk streamingtjänst deltog redan innan 22 juli i ett projekt där det 
undersöktes på vilket sätt människor använde och sökte musik på denna 
streamingtjänst. De lämnade ifrån sig användardata som anonymiserats till 
forskningsprojektet under perioden juni – augusti 2011. Eftersom projektet redan 
var igång när terrorattentatet skedde, blev det inte svårt att få fram data på hur 
tjänsten användes efter 22 juli och veckorna som följde. Framförallt har man tittat 
på en speciell sång, ”Mitt lille land”, som fick enorm genomslagskraft hos den 
norska befolkningen (Maasø & Toldnes, 2014). 

Väldigt många i Norge kände till sången ”Mitt lille land” redan innan 22 juli. Den 
skrevs 1994 inför Norges folkomröstning om EU och har bland annat använts 
som signaturmelodi för tv-program på norsk tv. Ett flertal norska artister har  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spelat in sina egna versioner av den. Efter 22 juli fick den en ännu större  
spridning och uppmärksamhet genom en massiv mediaexponering.  
Speciellt en version som den norska artisten Maria Mena sjöng med direkt  
koppling till terrorattacken blev väldigt omtyckt. Det beror på flera samverkande 
faktorer menar Maasø och Toldnes (2014), såsom titeln, melodin, textinnehållet, 
Maria Menas tolkning, utstrålning och person. Dessutom sjöng hon den i moll till 
skillnad från originalet som går i dur. Allt detta samverkade till att 

(…) både sangen og versjonen til Maria Mena åpenbart hadde de kvalitetene som  
skulle til for at sangen kunne deles; kunne være til trøst; kunne oppsummere den 
sorg og det samhold et helt folk opplevde på hver sin måte i dagene og ukene etter 
katastrofen. (Maasø & Toldnes, 2014, 30) 

Genom tidigare mätningar visste man att streamad musik nådde en peak på  
fredagar och lördagar och i synnerhet på kvällstid, för att sedan sjunka igen på 
söndagar. Fredagen den 22 juli 2011 minskade streamandet med 26 procent. Först 
efter några dagar började det öka igen och speciellt sedan musiktjänsten 
publicerade en spellista med sånger till tröst. Även om musiklyssning minskade 
drastiskt under denna helg, kunde man se att vissa lyssnare aktivt började söka 
efter musik och då speciellt sånger som spelat en särskild roll i samband med 
terrorattentaten. ”Mitt lille land” är den sång där detta märktes tydligast och detta 
skedde redan under fredagen den 22 juli, skriver Maasø och Toldnes (2014). I 
början skedde denna ökning främst i området kring Oslo, men en vecka senare 
hade den geografiska ökningen av antalet sökningar på denna sång ökat lavinartat. 

Det som var unikt i Norge efter 22 juli är just spridningen av musik som aktivitet, 
och specifikt sången ”Mitt lille land”. Det sätt som denna melodi blev eftersökt på 
och streamad ger oss bilden av hur tiotusentals norska musiklyssnare knöt an till 
musik som var mycket känsloladdad och starkt kopplad till både sorg och tröst 
(Maasø & Toldnes, 2014). Författarna menar att det är anmärkningsvärt att så 
många människor medvetet sökte upp musik som förmedlade dessa starka 
känslor. De menar att detta är ett bevis för ett ”landsomfattende musikalsk  
sorgarbeid” (Maasø & Toldnes, 2014, 43). 

De ställer sig frågan varför och på vilket sätt musik kan fungera i ett sorgearbete 
och ger själva ett plausibelt svar: 

Kan det være at musikk i kraft av å være lite konkret eller representerende som 
uttrykksform, egner seg spesielt godt som ressurs i en slik situasjon? Ved på den 
ene siden å være spesielt godt egnet til å uttrykke eller oppsummere emosjoner, 
samtidig som en sang som Mitt lille land var åpen for mange tolkninger, slik at 
mange individer dermed kunne søke sammen i sorg og enes om en felles  
opplevelse på tvers av andres meninger og holdninger. Strømming av sanger som 
Mitt lille land kunne dermed bli sosiale strømmer og en del av et felles, aktivt 
sorgarbeid etter 22. juli. Slik sett bandt Mitt lille land oss sammen som folk,  
og – som tittelen antyder – gjorde landet mindre. (Maasø & Toldnes, 2014, 44) 
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Ytterligare en röst från Norge får illustrera kollektiv sorg: 

Marie Strand Skånland (2014) har också bidragit med intressanta perspektiv kring 
musikanvändningen i Norge efter 22 juli 2011. Som framgick i texten ovan hade 
sånger och musik en framträdande roll bland den norska befolkning i 
bearbetningen av chock och sorg över det som hänt. Även sången ”Till 
ungdommen” fick en särställning och den, tillsammans med ”Mitt lille land”, 
handlar båda om fred och hopp. Det blev tydligt att det var begrepp som 
befolkningen ville värna om och fokusera på (Skånland, 2014).  

Skånland (2014) refererar även till hur kända musiker och artister kan ha en vilja 
att bidra med tröst vid nationella kriser och nämner hur artisten Bruce Springsteen 
skrev sitt album ”The Rising” som en reaktion på terrorattacken i New York den 
11 september 2001. Musiken tjänar då två syften: dels blir den en del av den  
personliga sorgbearbetningen för artisten samtidigt som den bidrar till ett helt 
samhälles sorgearbete (Skånland, 2014). Den musik som spelades efter 22 juli var 
inte skriven som sorgemusik men den fungerade som sådan. I dagarna efter 
händelsen var många i chock och sorg. Det fanns många som kände personer som 
dött och även om man inte gjorde det så deltog hela Norge i sorgen. Musiken fick 
ersätta orden när de inte räckte till längre och den intog en central plats i 
bearbetningen av alla starka känslor som fanns. 

Det gavs flera olika minnesceremonier och minneskonserter och möten ägde rum 
där man sjöng tillsammans, vilket var en ovanlig företeelse då sorg vanligtvis ses 
som vars och ens privatsak i Norge (Skånland, 2014). När detta skedde fick  
musiken flera funktioner; texter kunde säga det man själv inte kunde formulera 
och de kunde ge tröst och poängtera viktiga värderingar. Att sjunga tillsammans 
kunde ge uttryck för många olika känslor och samtidigt göra att man kände  
sammanhållning och gemenskap med andra, menar Skånland (2014). 

Vid minnesceremonin ett år efter händelsen framfördes både de sånger som blivit 
väldigt omtyckta direkt efter händelsen, men även en del nyskriven musik. Av 
denna nya musik var det speciellt en sång som väckte starka reaktioner. Det fanns 
direkta hänvisningar till terrorn i sången och många tyckte att texten var för brutal 
och opassande. Skånland (2014) ställer sig följande fråga: 

Var det ikke lenger et like sterkt behov for å fokusere på det landet og de verdiene 
det var ønskelig å bevare? Eller handlet dette skiftet om at den kollektive  
sorgprosessen nå hadde tatt en ny form, og at musikken derfor kunne få andre 
emosjonelle funksjoner? (Skånland, 2014, 84) 

Skånland (2014) konstaterar att musiken som spelades och sjöngs efter 22 juli 
skapade en trygg ram för alla starka känslor som uttrycktes, snarare än som en 
distraktion. Sorg kan ge upphov till en mängd olika känslor som musik kan hjälpa 
till att förtydliga. Musiken blev starten på bearbetningen av den kollektiva sorgen. 
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Musikterapi i palliativ vård 

Inom den palliativa vården beskrivs följande studie i en uppsats från 2004 av 
Okamoto: 

Klientgrupp: 
60 familjemedlemmar till patienter som vårdades på hospice och i viss mån  
patienterna själva. Alla deltagare var över 20 år gamla. 

Studiens syfte/Musikterapeutisk intervention: 
Syftet var att undersöka om och på vilket sätt musikterapi påverkade sorg och 
andlighet hos familjemedlemmar till hospicepatienter. Expressiv musikterapi 
såsom sång, spel på instrument, improvisation och sånganalys brukades samt 
receptiv musikterapi i form av musiklyssning, främst för avslappning. De 
musikterapeutiska interventionerna var riktade mot patienterna men 
familjemedlemmarna deltog i terapin och det var familjemedlemmarnas 
upplevelser av musikterapi som studerades.  

Sammanfattning/Resultat: 
En av de saker Okamoto (2004) ville undersöka var hur familjemedlemmarna 
upplevde sorgen över en förestående bortgång av den i familjen som vistades på 
hospice. Sådan sorg kallas ”anticipated grief” (Okamoto, 2004, 2) vilket fritt kan 
översättas till ”föregripen sorg”. Denna typ av sorgeprocess kan således börja 
långt innan den sjuke har avlidit. Det som särskiljer denna sorgeprocess är att man 
har längre tid på sig att vänja sig vid tanken på bortgången. Dessutom har man 
mer tid på sig att hitta strategier för att hantera bortgången (Okamoto, 2004).  
Däremot är det inte alls säkert att det de facto blir så utan det är högst individuellt 
hur man hanterar denna sorg, förklarar Bright (1986). Enbart vetskapen om en 
förestående bortgång behöver inte innebära att man går in i sorgeprocessen i 
förväg. Det handlar mer om vad man gör med vetskapen. Fortsätter man låtsas 
som att allt i slutänden kommer att bli bra, undviker ämnet helt et cetera, handlar 
det snarare om att ha fått en förvarning än att man föregripit sorgen (Bright, 
1986). 

I studien deltog två grupper: de patienter som tidigare hade haft  
musikterapi och de som inte hade det. I experimentgruppen skulle således både 
patient och familjemedlemmar få musikterapi tillsammans. I kontrollgruppen fick 
man ingen musikterapi utan endast den vanliga vård som ges på ett hospice. 
Dessutom tillkom tre patienter till vardera grupp där patientens död var nära  
förestående. Som mätmetod använde sig Okamoto (2004) av ett frågeformulär 
som besvarades efter studiens slut. Frågorna var indelade i fem olika kategorier: 
sorg, copingstrategier, andlighet, upplevd tillfredsställelse med hospicevården och  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upplevd tillfredställelse med patientens upplevda livskvalitet. Deltagarna fick 
gradera svaren på en skala från ett till tio där den högsta poängen innebar den 
största och mest positiva tillfredsställelsen.  

Den grupp som fick musikterapi skattade högre i alla utvärderingsfrågorna. Störst 
var skillnaden mellan grupperna i den upplevda tillfredsställelsen med patientens 
livskvalitet där musikterapigruppen skattade avsevärt högre. Även om de också 
skattade högt vad gäller frågorna om sorg och andlighet så anser Okamoto (2004) 
inte att skillnaden var så betydelsefull. Generellt upplevde familjemedlemmarna 
att musikterapi hade gynnsamma effekter på både dem själva och på den sjuke 
anhörige. Även de patienter med familj som tillkommit senare i studien och som 
fått musikterapi, skattade avsevärt högre vad gäller upplevd livskvalitet. Detta är 
en indikation på att musikterapi är verksamt även när döden finns inom nära 
räckhåll (Okamoto, 2004). Viktigt att ta med i beaktande, förklarar Okamoto, är 
att om man som familj upplever att den sjuke själv upplever att den får bra vård 
med mera så mår resten av familjen bättre. En central aspekt i hospicevården är 
att inte bara se till den enskilda patientens behov utan till hela familjens och i 
denna studie upplevde många att de blev väl omhändertagna av personalen. Detta 
menar Okamoto kan vara en bidragande orsak till att skillnaderna mellan 
grupperna vad gäller frågor om sorg och andlighet inte var så stora. 

Resultat 

Då resultaten från varje enskild studie eller fallbeskrivning redan redovisats följer 
här en kortare och mer översiktlig sammanställning av den genomgångna  
litteraturen.  

Av de 16 redogörelser som finns framförda är 12 stycken studier eller 
fallbeskrivningar. Två redogörelser är mer deskriptiva till sin karaktär och ger en 
bild av hur musik användes på ett högst medvetet sätt bland människor i Norge 
efter terrorattackerna i Oslo och på Utøya. Dessa kommer att beröras separat i 
diskussionsdelen. Två narrativ visar hur man i New York arbetade 
musikterapeutiskt efter flygattackerna mot World Trade Centre den 11 september 
2001 i ett specifikt projekt. Den första av dessa ger en bild av hur projektet lades 
upp och vad tanken och syftet var. Den andra illustrerar själva projektet genom en 
beskrivning av en workshop. Denna workshop ses inte som en studie eller 
fallbeskrivning då den inte beskriver en egentlig musikterapeutisk session. Även 
workshopen från USA kommer att nämnas separat i diskussionsdelen. Däremot 
har effekterna på deltagarna inkluderats i diskussionsdelen där frågeställningar 
och litteraturen analyseras. 
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Översiktlig sammanställning: 

12 renodlade studier och/eller fallbeskrivningar har behandlats.  
Alla 12 använde sig av expressiv musikterapi.  
Sex av studierna använde både expressiv och receptiv musikterapi. Ingen studie 
använde sålunda enbart receptiv musikterapi. 

De expressiva interventionerna utgjordes av songwriting och improvisation med 
olika terapeutiska ingångar såsom fri improvisation, improvisation med tekniker 
som grounding, holding och containing. Improvisationerna genomfördes både 
vokalt och instrumentalt. 

De receptiva interventionerna utgjordes huvudsakligen av musiklyssning. 

Ytterligare kreativa interventioner än musikaliska som återfanns var teckning/
målning till musik, författandet av dikter/poesi samt användningen av dockor, 
mjukisdjur. 

Av de 12 studierna/fallbeskrivningarna redogör fem stycken för individuell  
musikterapi. En fallbeskrivning började individuellt men övergick till grupp om 
två. Resterande sex är beskrivningar av musikterapi i grupp. Antalet 
genomgångna studier/fallbeskrivningar är för få för att man ska kunna utläsa 
något mönster om att individual- eller gruppterapi skulle vara att föredra för en 
viss åldersgrupp, beträffande musikterapi med klienter i sorg. Noteras bör dock att 
de tre studier som berör ungdomar bedrev gruppterapi. I de fallbeskrivningar som 
behandlar barn/ungdomar och trauma var bägge exempel på individualterapi. 
Annars finns både barn, ungdomar och vuxna representerade bland de studier/
fallbeskrivningar som bedrivit individuell musikterapi. 
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Diskussion 

I diskussionen länkas frågeställningarna samman med litteraturen som redovisats 
i uppsatsen. Det hermeneutiska synsättet har påverkat analysprocessen dels i  
arbetet med varje enskild studie; att förstå hur de enskilda delarna sätts ihop till en 
större enhet med en vidare förståelse, men även i jämförelsen mellan studierna. 
Att kontinuerligt gå tillbaka till litteraturen för ytterligare genomgångar utvecklar 
och vidgar kunskapen om vad som faktiskt undersöks. Med den fördjupade  
insikten i materialet kommer även förståelsen för hermeneutikens växelverkan 
mellan hel och del, mellan förståelse och förförståelse.  

Frågeställning 1: Hur arbetar musikterapeuter med  
människor i sorg? 
Ett kort svar på frågan är: på alla tänkbara musikaliska sätt. Både expressiva och 
receptiva musikterapimetoder finns representerade i studiet av litteraturen.  
Relativt vanligt förekommande är att använda sig av bägge varianterna. Nedan 
listas några sätt på vilka musikterapeuter arbetar med människor i sorg: 

Expressiv/Receptiv musikterapi: Som tidigare nämnts användes bägge 
varianterna. I receptiv musikterapi förekom både musiklyssning där 
musikterapeuten valt musiken och där klienterna valt, som i arbetet med 
ungdomar (song sharing). 

Improvisation: Förekom i alla studierna om man betänker att en del av processen i 
songwriting utgörs av improvisation.  

Songwriting: Användes i huvudsak i arbetet med båda barn och ungdomar. I tre av 
fyra studier/fallbeskrivningar med ungdomar var songwriting den huvudsakliga 
musikterapeutiska metoden. Songwriting som metod innehåller dessutom flera 
olika moment såsom improvisation, textskapande, textanalyserande, melodi- och 
ackordsspel/skapande med mera. 

Individuell och/eller gruppterapi: Fördelningen var i princip jämn mellan dessa 
två möjligheter att möta klienter på. 

Utvärdering: Vanligt var att man använde sig av någon slags utvärdering eller 
självskattningsformulär där den upplevda sorgen upplevdes ha minskat efter  
deltagandet i musikterapi. I flera av studierna arbetade musikterapeut och klient 
aktivt med kontinuerlig utvärdering under terapins gång. För klienterna blev detta 
ett sätt att bli aktiv själv och fungerade i flera fall som en ögonöppnare. I arbetet 
med yngre barn fick till exempel Hilliard (2001, 2007) ta hjälp av föräldrar och 
skolpersonal i utvärderingarna.  
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Inspelningar av sessioner: Vissa gjorde ljudupptagningar, som Sekeles (2007) och 
Smeijsters och van den Hurk (1999) medan andra använde sig av 
videoinspelningar som Jacobsen (2011). Både klient och musikterapeut lyssnade/
tittade på inspelningarna tillsammans och ofta gjordes gemensamma analyser som 
diskuterades. Detta synes också vara användbart då klienten utmanades i att inte 
blunda inför vad man såg eller hörde. 

Verbala interventioner: I framförallt arbetet med vuxna använde sig flera  
musikterapeuter av samtal. Man arbetade med att verbalt diskutera och analysera 
hur klienterna upplevde terapin. Med andra ord lades större vikt vid klientens 
egna reflektioner kring både sorgeprocessen och de musikaliska inslagen. En  
vuxen klient har naturligtvis helt andra kognitiva förutsättningar än ungdomar och 
i synnerhet barn, vilket man verkar ha dragit nytta av. Klienterna har i högsta grad 
deltagit i att föra processen vidare.  

Teman: I flera av studierna, Smeijsters och van den Hurk (1999), Dalton och 
Krout (2006) och Jacobsen (2011) för att nämna några, arbetade man med olika 
teman under de olika sessionerna. Att koncentrera sig på ett tema kan hjälpa en 
klient att rikta och fokusera sin energi åt ett specifikt håll. Här kan man dra 
paralleller till Wordens (2006) teorier om de uppgifter man som sörjande aktivt 
behöver ta sig an: ett musikaliskt tema eller en uppgift i sorgeprocessen är bägge 
viktiga element att ta sig an i det egna sorgearbetet. 

Worden (2006) poängterar att de uppgifter för sörjandet han listat för vuxna även 
gäller för barn, men att de måste anpassas till den utvecklings- och kunskapsnivå 
som barnet befinner sig på. Med detta i åtanke är det lättare att förstå ett icke-
önskvärt beteende, som en del barn uppvisade i Hilliards studie från 2001, som 
avhängigt obearbetad sorg snarare än en eventuellt försenad kognitiv och/eller 
emotionell förmåga. Att ungdomar har lättare att identifiera sig med andra  
tonåringar som delar samma erfarenheter vad gäller sorg över avlidna nära  
släktingar är något som både Worden (2006) och McFerran (2010) accentuerar. 

Övriga metoder eller tekniker: I Hilliards studie från 2001 fanns ett uttalat mål att 
inte bara bearbeta sorg utan även förbättra ett starkt utåtagerande och misshagligt 
beteende. Detta tog man sig an via musikterapi med kognitiv beteendeterapi som 
förtecken. I Hilliards studie från 2007 använde han sig av Orff-baserad 
musikterapi som innebar spel på instrument som klang- och tonboxar, klockspel, 
xylofoner och diverse rytm- och slaginstrument. I Scheibys (2002) workshop med 
deltagare med koppling till terrorattacken i New York 2001, arbetade hon med 
Community Music Therapy. 
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Frågeställning 2: På vilket sätt kan musikterapi hjälpa till i 
sorgearbetet?  
Musik talar till människor utan att ta omvägar och alla studierna/
fallbeskrivningarna vittnar om det. Musikterapi hjälper människor i sorg, oavsett 
vilken metod eller modell som använts. Men det handlar om att hitta just det 
uttryckssätt eller uttrycksmedel som är mest gångbart för varje individ eller 
grupp.  

Med barn: Yngre barn kan ha svårt att sätta ord på tankar och känslor och då visar 
Hilliards studier (2001, 2007) att improvisation kan vara ett bra alternativt 
uttryckssätt som dessutom ofta upplevs som roligt och kravlöst. I Sekeles (2007) 
fallbeskrivning av 4-åriga Miri, blev musikterapin den fristad som flickan  
behövde för att gradvis komma tillbaka till tal, social samvaro med mera. De  
musikaliska sagor som Sekeles och Miri hittade på blev flickans uttryckssätt när 
verbal interaktion ännu inte var möjlig från Miris sida. Genom att spela och 
sjunga de sånger som var välbekanta hos flickan, kunde musiken dessutom hjälpa 
till att överbrygga den avbrutna relationen till flickans mamma.  

Är man lite äldre kan songwriting vara användbart då man i den metoden får  
möjlighet att formulera sig. Detta visar Roberts och McFerran (2013). Sångtexter 
behöver dock inte alltid specifikt handla om sorgen man upplever utan det kan 
räcka att de ändå har sin grund i känslan av sorg. Att specificera och konkretisera 
sorgen i en sångtext hänger samman med vilken utvecklingsnivå barnet befinner 
sig på och ett precist utryck behöver inte vara mer värt eller ha bättre helande 
effekt på barnets sorg än ett diffust. Den musikterapeutiska processen i sig spelar 
större roll. 

Med ungdomar: I alla tre studierna med ungdomar (Roberts och McFerran, 2013; 
Krout, 2005 och Dalton och Krout, 2006) användes gruppterapi och det är här 
tydligt att de musikaliska uttrycksmedlen fungerade just på grund av att de  
gjordes i grupp. Känslan av gemenskap var avgörande. För många ungdomar  
spelar musik och musiklyssning redan en stor roll och upptar mycket av deras tid. 
För flertalet blir musik ett sätt att söka och forma identiteten. Dessutom kände sig 
många ungdomar utanför vad gällde sorgereaktionerna då de inte upplevde att 
andra, som inte gått igenom samma sak, kunde förstå dem. Kombinationen av att 
få uttrycka sorgrelaterade känslor i musik och i en gruppgemenskap verkar vara 
en synnerligen väl fungerande metod i arbetet med ungdomar. Det synes  
avhängigt att hitta det som engagerar ungdomarna och hittar man det som väcker 
deras intresse har även musikterapin ökade möjligheter till att hjälpa ungdomar att 
sätta ord och/eller ton på sina sorgkänslor. 

Med vuxna: I detta arbete verkar musiken fungera på samma sätt som för 
ungdomar i grupp, trots att de studier/fallbeskrivningar som redovisats här till 
största delen handlar om individuell musikterapi. I musikterapi ges tillfälle att 
uttrycka känslor av sorg, saknad, ilska över den som avlidit och lämnat den andre 
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ensam kvar, genom exempelvis improvisation, vilket alla studierna med vuxna 
använde.  

Jacobsens (2011) arbete med Karen visar tydligt hur kvinnan upplevde att 
musikterapin hjälpte henne i sorgearbetet: hur hon gradvis kunde hantera sorgen, 
att den inte var lika förlamande, hur hon började må bättre och ha större hopp och 
tillförsikt inför framtiden. Hon slog fast att hon visserligen inte kände sig gladare 
men däremot lugnare. Detta visade sig även i Karens skattning av var hon befann 
sig på sorgtrappan. Dessutom utmanades hennes kontrollbehov i 
improvisationerna. 

I merparten av studierna har man brukat olika typer av självskattningsformulär 
som i de flesta fall har besvarats både innan och efter studiernas slut. Här har 
Okamoto (2004), Jacobsen (2011), Krout (2005), Roberts och McFerran (2013) 
med flera visat att deltagarna i respektive studie upplevt klara förbättringar 
gällande sorgrelaterade tillstånd. Deltagarna i Scheibys (2002) workshop återgav i 
sina reflektioner att musiken och improvisationerna hjälpte dem att komma i 
kontakt med sina känslor. Vissa vittnade om hur mycket sorg som fanns inuti dem 
och där klangen av vissa instrument på något vis berörde dem djupt och direkt på 
ett sätt som det inte gick att värja sig mot. 

I både Sekeles (2007) arbete med Naama och sonen David och i Smeijsters och 
van den Hurks (1999) arbete med Ingrid visar båda kvinnorna tecken på att  
diagnosticera sig själva i sina reflektioner över terapiprocessen. Att konfrontera 
sina känslor och att reflektera över vad som sker i terapin bidrar till ökad 
självinsikt. I Ingrids fall kunde hon sätta likhetstecken mellan att inte kunna 
sjunga och att inte kunna uttrycka känslor. Hennes insikt bidrog till viljan att 
förändra det. I musikterapin med Naama innehöll sessionerna alltid verbala 
interaktioner där hon uttryckte vad och hur hon kände, ville, mådde och hur hon 
upplevde sin egen utveckling. Det var hennes eget förslag att ta med sonen i 
musikterapin och det skulle inte ha skett om hon inte själv upplevt dess goda 
effekter. Bägge deras sorgereaktioner över makens-pappans och sonens-broderns 
död kunde bearbetas i bland annat improvisationer, där deras skuldkänslor och 
ilska gentemot varandra också gavs utrymme. Både de musikaliska och verbala 
inslagen i musikterapin hjälpte till att återuppbygga förtroendet mellan mor och 
son. 

Trots att Scheibys (2002) workshop med människor drabbade av terrorattacken i 
New York var mer en träning i att använda musikterapeutiska verktyg än en ren 
musikterapeutisk intervention så blev effekten bland deltagarna terapeutisk. Flera 
vittnade om hur starkt berörda de blev av att musicera tillsammans och att sorgen 
genom musiken kunde uttryckas. Det kan vara värt att notera hur snabbt och  
direkt musiken kunde vara hjälpsam. Mest sannolikt har det även att göra med 
inställningen hos deltagarna, men även en tveksamt inställd person kunde  
kapitulera inför sina farhågor och anta utmaningen.  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Frågeställning 3: Vad är verksamt i den musikterapeutiska 
processen?  
Med rätt utprövade musikterapeutiska interventioner har musiken möjlighet att 
utveckla klienten och i det här fallet, även sorgearbetet. Vad som egentligen är 
verksamt kan vara olika från person till person. Det gäller även för vilka 
musikaliska interventioner som passar. Nedan följer några verksamma 
omständigheter: 

Terapiform och konstellation: Vissa klienter har stort behov av individualterapi 
medan andra är mer hjälpta av gruppterapi. I exemplen från denna 
litteraturgenomgång kan det konstateras att ungdomar har stor nytta och inte 
minst glädje av gruppterapi. Kanske är det i fallet med ungdomar mindre viktigt 
vilken musikalisk metod som används, utan snarare är det viktigare att få vara 
med jämnåriga som är i samma situation som man själv? 

Improvisation: Dock verkar just improvisation som metod vara en gynnsam faktor 
i den musikterapeutiska processen. Improvisation kan utmana klienter att våga 
saker de aldrig vågat tidigare. Det kan bidra till att man upptäcker nya sidor hos 
sig själv som man eventuellt inte visste att man hade. För väldigt notbundna  
klienter kan improvisation upplevas både med rädsla för det som är nytt och 
oprövat men tillika med nyfikenhet och utan krav. Många kan ha spelat ett  
instrument tidigare i livet och kan i improvisationer möta sitt musikaliska jag 
igen, ibland efter många års uppehåll.  

Musikens påverkan: Många människor har en stark relation till musik, där  
musiken är en viktig del av deras liv. För många har musik effekten att den  
öppnar upp människors känslor. I musiken kan klienten uttrycka det som inte går 
att uttryckas med ord. I sorg är detta extra tydligt då sorgen kan lämna en 
människa tom på inte bara kraft, energi och livsmod utan även på ord och känslor.  
James och Friedman (2003) berör hur många olika känslor som sorg kan generera, 
mycket beroende på omständigheterna, och hur omgivningen inte alltid vet hur 
den ska hantera starka känslor. I musiken kan de känslorna få uttryckas på ett  
säkert sätt. Musiken kan få härbärgera det som vill uttryckas och där spelar även 
musikterapeuten en viktig roll, vilket leder oss in på nästa verksamma  
omständighet: 

Musikterapeutens närvaro: Vad som mer är verksamt i den musikterapeutiska  
processen är det faktum att det finns en till person i rummet, utöver klienten,  
nämligen musikterapeuten. Musikterapeuten kan fånga upp klienten om det skulle 
behövas, då mycket kan hända när känslor kommer upp till ytan: då finns 
musikterapeuten där och kan fungera som ett stabilt ankare för klienten. 
Terapeuten kan lotsa eller styra klienten i olika riktningar, beroende på hur 
mycket hjälp klienten vill ha. I en sorgeprocess kan det således ibland behövas en 
person utifrån, i det här fallet musikterapeuten, som kanske tydligare kan se 
behoven hos klienten, lite beroende på var i sorgeprocessen klienten befinner sig. 
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Ett sorgearbete är något man i allra högsta grad måste göra själv men både 
interventionerna, musiken i sig och musikterapeuten kan facilitera detta arbete. 
Då skapas i musikterapin ett samarbete där klient och terapeut gemensamt arbetar 
mot samma mål och där terapeuten behöver visa på en lyhördhet inför klientens 
önskningar då de positiva effekterna från musikterapin annars uteblir.  

Det är nog vanskligt att försöka lyfta fram en faktor som mer verksam än en  
annan. Snarare samverkar verksamma faktorer och det ena kan vara avhängigt det 
andra.  

Reflektioner kring studien om palliativ vård 

Okamotos (2004) studie med anhöriga till hospicepatienter har en lite annorlunda 
ingång till temat för uppsatsen då den inte i första hand ser till hur patienter i 
palliativ vård upplever ett musikterapeutiskt arbete utan framförallt de som finns 
runtomkring. Då det kan finnas inslag av ”anticipated grief” här ansåg jag att den 
kunde ge en intressant vinkel till ämnet. Att det inte är givet att man går in i en 
slags föregripen sorg bara för att man fått kunskap om en nära förestående död, 
har redan behandlats. Men det väcker en nyfikenhet kring ifall musikterapi har ett 
användningsområde här. Kan musikterapi underlätta ett sorgearbete om man 
redan fått möjlighet till terapin i förväg och då tillsammans med den sjuka 
anhöriga? Inom hospicevården ser man på patienten och dess familj som en enhet 
där allas välmående är viktigt. Det är många olika terapeuter och vårdgivare 
involverade i sådan vård och när den fungerar bra upplever patienter och anhöriga 
sig väl omhändertagna. Detta påpekar Okamoto (2004) själv att vi ska komma 
ihåg och skulle kunna ses som en svaghet vad gäller de egentliga effekterna av 
just de musikterapeutiska interventionerna. Studien visade därtill att musikterapi 
är hjälpsamt för både patienter och anhöriga när döden verkligen är imminent. 
Vetskapen om att musikterapi kan bidra till god livskvalitet nära dödens 
inträffande kan skänka tröst till de anhöriga och även på så vis vara en hjälp i 
deras eget sorgearbete. 

Reflektioner kring musikanvändningen i Norge 

Den litteratur som beskriver musikanvändningen i Norge förtjänar här lite 
utrymme. Anledningen till att den litteraturen behandlats i uppsatsen, trots att den 
inte berör musikterapi i ren bemärkelse, är på grund av dess terapeutiska funktion 
för ett helt folk. Med andra ord finns svar på frågeställning nr. 2 och 3 att finna 
här. Inslag finns av både komplicerad och kollektiv sorg, av trauma och inte minst 
av konceptet health musicking. Musik användes vid tillfällen då människor 
samlades för att minnas och sörja och fick människor att erfara en stark 
samhörighet och gemenskap. Detta ger både Maasø och Toldnes (2014) och 
Skånland (2014) levande beskrivningar av. Samtidigt fick musiken uttrycka det 
man själv inte förmådde. Även om man också sökte upp annan musik att lyssna 
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till så sökte bevisligen tiotusentals norrmän aktivt upp just sången ”Mitt lille 
land”. I sången kunde en hel befolkning finna både tröst och gemenskap och 
samtidigt tillsammans sörja det inträffade. 

Reflektioner kring workshopen i projektet Caring for the caregiver i USA 

Som tidigare nämnts var denna workshop inte en renodlad musikterapeutisk 
session. Syftet var att ge de som deltog, som alla på något sätt var drabbade av 
terrorattacken i New York, ett smakprov på hur musikterapi fungerar. Detta gjorde 
man genom att aktivt låta deltagarna prova på expressiv musikterapi. De som höll 
i dessa workshops var musikterapeuter och interventionerna planerades av samma 
musikterapeuter. Det som är intressant här är att effekten av workshopen blev 
terapeutisk för de som deltog. Bland deltagarna fanns indirekt och direkt drabbade 
där vissa även traumatiserats. Här finns också både komplicerad och kollektiv 
sorg närvarande. Scheiby (2002) som arbetade i projektet och vars workshop är 
beskriven i uppsatsen såg även detta som Community Music Therapy. Av ovan 
nämnda anledningar har jag således ansett det relevant att i diskussionsdelen, där 
frågeställningarna kopplas till litteraturen, inkludera denna workshops effekter. 

Slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur musikterapeuter möter människor som 
drabbats av sorg och förlust. I den redovisade litteraturen finns många exempel på 
att musikterapeuter världen över aktivt arbetar med människor i sorg. Metoder 
och modeller varierar och man vinnlägger sig om att hitta det som passar just den 
klient eller klientgrupp man arbetar med. I musikterapi kan klienter bli 
synliggjorda, bekräftade och accepterade oavsett var i sorgeprocessen man 
befinner sig. Man får tillfälle att möta sig själv i sorgen och att arbeta sig igenom 
den med musikaliska uttrycksmedel där också musiken och musikterapeuten kan 
härbärgera det som är tungt. Med rätt utprovade metoder kan musikterapin bidra 
till att man växer som människa och får en större självinsikt. Då förluster är något 
allmängiltigt som vi alla kommer att drabbas av, ser jag fördelar med att även ha 
fått en viss insikt och kunskap om sorgens olika ansikten och om sorgbearbetning 
generellt. 

De flesta sätter sannolikt likhetstecken mellan sorg och dödsfall och då ligger det 
långt bort att koppla ihop sorg med en skilsmässa, förlust av arbete eller att få en 
kronisk sjukdom. Även om sorgereaktioner kan uppstå efter alla typer av förluster 
så är sorg efter dödsfall den överlägset mest beskrivna. Både Bright (1996),  
Berger (2006) och Worden (2006) nämner andra orsaker till sorg men jag har inte 
hittat studier där detta rapporterats eller behandlats musikterapeutiskt. Detta är i 
mitt tycke förvånande. Kanske är detta ett utvecklingsområde för musikterapin? 
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Kanske behöver vi som musikterapeuter vidga vår horisont; lyfta blicken en aning 
och se att vi har människor runtomkring oss som alla har råkat ut för  
förluster som följs av sorg. Bland dessa människor finns även vi själva. En 
påminnelse om att inte glömma bort hur vi själva kan använda oss av musik i ett 
terapeutiskt syfte i arbetet med våra egna sorger och förluster. 

Framtida forskning 
Det skulle vara intressant att se fler studier utföras som berör andra sidor av 
förlust och sorg än enbart de som är kopplade till dödsfall. Av den litteratur i  
uppsatsen som har en musikterapeutisk anknytning till sorg kommer dessutom 
inte en enda text från Sverige. Jag ser att det här skulle kunna vara ett 
forskningsområde för framtida musikterapeuter. Slutligen tror jag att musikterapi 
skulle kunna fylla en viktig funktion för människor som drabbats av förlust och 
sorg. För att möjliggöra det behöver vi musikterapeuter fortsätta vårt arbete med 
att synliggöra och lyfta fram musikterapi även som akademisk disciplin.  
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